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)اعضاي هيئت تحريريه )به ترتيب حروف الفبا
 هئيت تحريريهاعضاي 

شناسي دانشيگاه تهيران(، دكتير عليي محميد احمدونيد        نيا )دانشيار حقوق جزا و جرم دكتر حسين آقايي

يار علوم سياسي دانشگاه دانش، دكتر اصغر افتخاري )«(ع»حسين  مها دانشگاه اما )دانشيار مديريت سيستم

اد اسيالمي(، دكتير يوسير ترابيي     دانشيگاه آز جغرافييا  ، دكتر محمد اخبياري )دانشييار   «(ع»امام صادق 

ر دانشيكده عليوم قييايي(،    ياپيك )دانش )استاديار علوم سياسي دانشگاه علوم انتظامي(، دكتر سيامك ره

شناسي دانشيگاه تهيران(، دكتير جمشييد صيالحي صيدقياني )اسيتاد         جامعه استادياردكتر سهيال صادقي )

 .يد عبدي )استاديار فلسفه دانشگاه علوم انتظامي(مديريت و اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي(، دكتر توح
 

 داوران اين شماره

)عيو هيئت علمي  يوسر ترابيدكتر دكتر صغري ابراهيمي قوام )عيو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي(، 

دكتر عليرضا جزيني)عيو هيئت علمي دانشگاه علوم انتظامي(، دكتر حاجي حسيني نژاد دانشگاه علوم انتظامي(، 

)عيو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم(، دكتر حسين ذوالفقاري )عيو هيئت علمي دانشگاه علوم انتظامي(، ليال 

دكتر انتظامي(،  ذوقي )عيو هيئت علمي دانشگاه علوم انتظامي(، هادي رجبي  )عيو هيئت علمي دانشگاه علوم

توحيد عبدي )عيو هيئت علمي دانشگاه علوم انتظامي(، دكتر عبداهلل مجيدي )عيو هيئت علمي دانشگاه علوم 

انتظامي(، دكتر آيت گودرزي )عيو هيئت علمي دانشگاه علوم انتظامي(، دكتر علي محبي)عيو هيئت علمي 

دكتر نظام هاشمي علمي دانشگاه تربيت مدرس(،  دانشگاه علوم انتظامي(، دكتر عزت اهلل نادري )عيو هيئت

  (.)عيو هيئت علمي دانشگاه علوم انتظامي

 

ضرورتاً مبين رأي و نظر رسيمي دانشيگاه عليوم انتظيامي     « دانش انتظامي»آراء و نظرهاي مندرج در * 

 نيست.

امنيتيي از   -هياي انتظيامي   هيا و موضيوع   اي علمي و تخصصي در زمينيه  فصلنامه دانش انتظامي نشريه* 

 ... است.دانش پليسيها، معيالت اجتماعي و قبيل: نظم، اختالل، آسيب

 با ذكر مأخذ آزاد است.« دانش انتظامي»استفاده از مطالب * 

تنها مقاالتي براي درج در فصلنامه دانش انتظامي پذيرفته مي شوند كه از نظر علمي و ادبي مستند و * 

 پژوهشي فصلنامه باشند. -علميمتناسب با شيوة ارائه مقاالت 

 در چند صفحه بعد آمده است.« پژوهشي فصلنامه -شيوه ارائه مقاالت علمي* 



 

 

 

 
 

، نشرية علمي پژوهشي معاونت پژوهش دانشيگاه عليوم انتظيامي اسيت     «انتظامي دانش»فصلنامه 

...(، و 8و فراتحلييل،  4منيد  هاي پژوهشي، مقاالت ميروري )نظيام    منتج از يافته 4كه مقاالت اصيل

رساند؛ مقاالت اصيل و پژوهشي  در حوزه دانش پليسي را به چاپ مي 1مقاالت موردي انتظامي

 در اولويت قرار دارند.

هياي علميي پژوهشيي كيه       با توجه به مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در فصيلنامه  

توانند يك مقاله مروري چياپ نماينيد. از    نمايند، در هر شماره تنها مي مقاله چاپ مي 7داقل ح

مقاليه چياپ    1هاي مروري در هر شماره يك مقاله و در سال   رو درصورت تصويب مقاله همين

خواهد شد. در نتيجه، در صورت تصويب مقاالت مروري، فاصله پذيرش، داوري تا چاپ زياد 

 خواهد بود.

شده نبايد قبالً در هيچ نشرية داخلي يا خارجي چاپ شده باشيد. هيئيت تحريرييه     مقاله ارسال 

انتظار دارد نويسندگان محترم تا هنگامي كه جواب پذيرش از نشريه نرسيده است، مقاليه خيود   

 را به نشرية ديگري جهت چاپ ارسال نفرمايند. 

 ساختار مقاله: 

د عنييوان مقالييه، نييام و نييام خييانوادگي نويسيينده   شناسيينامه باييي در صييفحه صفففحه عاففوا :

)نويسندگان(، درجه علمي، نشاني دقيق )كد پستي، تلفين، نميابر و پسيت الكترونيكيي(، محيل      

 انجام پژوهش، نويسندة مسئول و تاريخ ارسال درج شود.  

 كلمه( 7ها )حداكثر   صورت ساختارمند و كليدواژه : چكيده فارسي و انگليسي مقاله بهچکيده

اي از زمينه  رو بايد بيانگر خالصه كلمه باشد و از همين 800باشد. چكيده مقاله نبايد بيشتر از  مي
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گيري باشد. چكييده انگليسيي و فارسيي در مطابقيت      ها و نتيجه  و هدف، روش )پژوهش(، يافته

 كامل با يكديگر تهيه گردد. 

، بيان مساله، ضرورت انجام پژوهش، مطالعيات انجيام شيده، مبياني نظيري       شامل زمينه مقدمه:

 باشد. پژوهش و هدف تحقيق مي

روش و نوع پژوهش، طراحي تحقيق، زمان و مكان اجراي پيژوهش، جامعيه آمياري و     روش:

و   گييري  هيا، ابيزار انيدازه     آوري داده گييري، نحيوه جمي     هاي مورد بررسيي، روش نمونيه    نمونه

 هاي آماري مربوط است.    آزمون

هاي مهم، با رعايت اصول علميي و همننيين بيا اسيتفاده از جيداول و        : نتايج دقيق يافتهها يافته

 هاي الزم. نمودار

هاي مشابه ديگر با   هاي پژوهش  هاي پژوهش و يافته  : آثار و اهميت يافتهگيري بحث و نتيجه

هيا و ارائيه     پيذيري و كياربرد علميي يافتيه     ها و علل آن، توضيح قابليت تعميم  تأكيد بر مغايريت

هاي  ها و پيشنهاد  گيري، توصيه هاي الزم براي ادامه پژوهش در ارتباط با موضوع، نتيجه رهنمود

 احتمالي. 

هيا و مسسسياتي كيه مسيتقيم و غيرمسيتقيم در       قيدرداني از كلييه افيراد، سيازمان    سپاسگزاري: 

 اند. پژوهش نقش داشته

 ها قرار گيرد.   مناب  بايد به تفكيك فارسي و سپس انگليسي و يا ساير زبان ماابع:

)وييرايش ششيم( باشيد.     APAنويسيي باييد بيه روش    هيا و منبي    شيوة اسيتناد  نحوه ارجاعات:

باشد. بيراي اطيالع بيشيتر، از     رجاعات در متن مقاله بايد به شيوه داخل پرانتز )مولر،تاريخي(ا

طيور خالصيه، بيه     شود. نحوه تنظيم فهرست منياب  بيه   APAنامه  نشريه درخواست خالصه شيوه

 باشد: شكل زير مي

:کتاب 

 .(. تهران: نشر ني4(. مديريت عمومي )ويرايش 4835الواني، سيدمهدي )     



 

 

هييا،   ه شيي دي ر ان ي ( سيي ك ژي رات ت )اسيي  ردي ب راه  ي رشيي گ : ن ن وي ن  ي ت دول  ت ري دي (. م4838آون، هيييوز ) 

ارزاده،  م ع ا م رضي  الم خليليي و غ  ي ن وري شي  ي ل ي ل خ  راب ه هيا )سييدمهدي اليواني، سي     ه ظري و ن  م ي اه ف م

 .(4008)نشر اثر اصلي  مترجمان(. تهران: مرواريد

 ردي ارب ك  ري ي غ ت دم ن چ  اري آم  ل ي ل ح (. ت4879و. ) ي ل دب  ن ، دي رن ن ارد آ.؛ وي ن ون، ري سيييييييي ان ج     

 (.4993)نشر اثر اصلي   د ه ش م  ي ردوس ف  اه گ ش د: دان ه ش د، مترجم(. م ن روم ي ن  ي ل ع ن ي س )ح

     Berg, I. (4934). Sociological perspectives on labor market. New 

York: Academic Press. 

:مقاله 

( در پايان مقاليه  doiها در اينترنت )به ويژه  باشند، پيوند آن مقاالتي كه در اينترنت موجود مي

 داده شود.

، پياييز(.  4837خاقاني زاده، مرتيي؛ عبادي، عباس؛ سيرتي نير، مسيعود؛ رحمياني، منظير )       

هياي منتخيب     بررسي رابطيه اسيترس شيغلي و كيفييت زنيدگي پرسيتاران شياغل در بيمارسيتان        

 . بازيابي از: 475.438(، 8)40نظامي،   هاي مسلح. مجله طب نيرو

http://www.militarymedj.ir/browse.php?a_code=A 40.401     ي. 

4&slc_lang=fa&sid=4 

Tamrin, S. B. M., Yokoyama, K., Jalaludin, J., Abdul ي     Aziz, N., 

Jemoin, N, Nordin, R.,… Abdullah, M. (4007). The association 

between risk factors and low back pain among commercial vehicle 
drivers in peninsular Malaysia: A preliminary result. Industrial 

Health, 15(4), 473.473. doi:40.4137/indhealth.15.473. 

  ها: نامه پايا 

الگيوي توانمندسيازي فرمانيدهان و ميديران ناجيا      (. طراحيي و تبييين   4833بختياري، حسين )     

 ملي، تهران.)رساله دكترا(. دانشگاه عالي دفاع 



 

 

سازماني ميسثر بير ارتقياي عيزت ناجيا )از       (. بررسي عوامل درون4834حسني، علي كاظم )   

ناميه كارشناسيي ارشيد(. دانشيگاه عليوم انتظيامي،        هاي بزرگ( )پاييان   ديدگاه رؤساي كالنتري

 فرماندهي و ستاد )دافوس( ناجا، تهران.دانشكده 

  شيوه ارزيابي مقاالت

تيراز، همتيا و خبيره در آن     مقاالت ارسالي كه شرايط پذيرش را احراز نمايند، براي داوران هيم 

هياي   گردنيد. داوران محتيرم، عيالوه بير ارزشييابي كيفيي مقياالت، راهبيرد         موضوع ارسال ميي 

طيور كاميل، اميا بيدون ذكير نيام        هاي داوران محترم به يشنهادنمايند. پ اي نيز پيشنهاد مي ه سازند

 داور، براي نويسنده مقاله ارسال خواهد شد.  

 مراحل و شرايط پذيرش و چاپ مقاله

 اي دال بر عنوان و زمينه مقاله، نويسندگان و نويسينده مسيئول، چكييده، پسيت الكترونييك،       نامه

 بايد ارسال گردد.تلفن همراه و ساير اطالعات مهم براي سردبير 

 گردد و براي او سياهه  هاي نشريه، به نويسنده مسئول اعالم مي  پس از مطابقت موضوع با سياست

، نمونه مقاله و سياير اطالعيات   APAنامه  ارزيابي مقاله، برگه اطالعات نويسندگان، خالصه شيوه

 شود. ضروري داده مي

 كترونيكي است؛ درصورت تمايل نويسنده، صورت الكترونيكي از طريق پست ال دريافت مقاله به

 دريافت پستي مقاالت تنها به همراه فايل آن ها امكان پذير است.

    شيود. در صيورت عيدم     هياي نشيريه بررسيي ميي      مقالة دريافتي با الگو و سياختار نشيريه و زمينيه

  د.مطابقت مقاله در قالب نشريه، مقاله مورد نظر رد و به نويسندة مسئول اعالم خواهد ش

 شده اوليه توسط اعياي هيأت تحريريه مورد بررسي قرار خواهند گرفت. مقاالت پذيرفته 

  گردد. داور تخصصي ارسال مي 8شده براي حداكثر  مقاالت تأييد 

 گردد. در صورت تأييد نهايي توسط داوران، نظر داوران و فصلنامه به نويسندة مسئول اعالم مي 

 صورت الكترونيكي ارسال گردد. بهشده دوباره بايد  مقاله اصالح 

 شييده توسييط سييردبير و يييا داوران مييورد تأييييد نهييايي قييرار گرفتييه و در اختيييار  مقيياالت اصييالح

 گيرند. ويراستاران علمي نشريه قرار مي

 هياي   هاي نيامفهوم، جاافتياده، غيرميرتبط، اسيتناد      براي رف  اشكاالت احتمالي )جمالت يا عبارت

دار،...( توسيط ويراسيتار بيه نويسينده اعيالم       طالعات غليط، جيداول مشيكل   بدون منب ، مناب  با ا



 

 

شيود مقاليه طبيق سيياهه      شدن اين فرآينيد و تسيري  در چياپ، توصييه ميي      گردد. براي كوتاه مي

 ارزيابي مقاله نشريه تنظيم گردد.

 شود. پس از ويرايش علمي و رف  اشكاالت، مقاله به ويراستار ادبي داده مي 

 شود. آرايي ارسال مي هاي علمي و ادبي مقاله براي صفحه  پس از ويرايش 

 شيود. در ايين    شده براي نويسنده مسئول ارسال ميي  آرايي براي كنترل و تأييد نهايي، مقالة صفحه

 باشد. مرحله رف  اشتباهات فاحش قابل اصالح مي

 گردد. آرايي كامل نشريه، براي چاپ ارسال مي مقالة نهايي پس از صفحه 

 کليموارد 

  4حجم مقاالت ارسالي بايستي با فونتzar   و حاشييه گيذاري نرميال و فاصيله خطيوط      48سيايز ،

 باشد.  A1صفحه  45، حداكثر wordدر نرم افزار 4.45

 صيورت   نامة دانشجويان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو بيه  مقاالت برگرفته از رساله يا پايان

شيوند. ترتييب آن بيه عهيده نويسيندگان خواهيد بيود.         راهنما منتشر ميتوأمان و با مسئوليت استاد 

هايي تأمين مالي شده باشد، باييد نيام مسسسيه در     چناننه مخارج تحقيق يا تهيه مقاله توسط مسسسه

 پانويس صفحه اول درج گردد.

  كننيد  مسئوليت ارائه صحيح مطالب مقاله بر عهدة نويسندگان مقاله است. نويسندگان بايستي تعهد

شود و تا قبيل از دريافيت پاسيخ نهيايي نييز اقيدام بيه         كه مقاله همزمان به ساير نشريات ارسال نمي

 نمايند. ارسال آن نمي

 اي معذور است.   فصلنامه از چاپ مقاالت ترجمه 

 هاي اخالقي است.    اي در مجله منوط به رعايت معيار چاپ هرگونه نوشته 

 دارد.  متن مقاالت دريافتي را براي خود محفوظ نگه مي نشريه حق هرگونه اصالح در ساختار و 

 باشد.  مسئوليت محتواي مقاله و دفاع از آن برعهده نويسنده يا نويسندگان مي 

 صيورت سيخنراني ييا پوسيتر ارائيه و در خالصيه مقياالت         ها به  هايي كه قبالً در همايش چاپ مقاله

 باشد. شريه درآيد بالمالن  ميمنتشر شده است، مشروط بر اينكه در قالب ساختار ن

براي جلوگيري از تأخير در مطرح شدن در هيأت تحريريه، داوري و ويرايش علميي و ادبيي و   توجه: 

نويسي، رعايت ميوارد ويرايشيي و    شود قالب فصلنامه، نحوة استناددهي و منب  انتشار به موق  پيشنهاد مي

 نكات مطرح شده دقت شود.

 



 

 

 فهرست مقاالت

 1-04/ يشهروندا  تهران ياجتماع تيبا احساس اما يدفاع شهر يب يرابطه فضاها يبررس

 يلييكاي؛ جعفر مرستگارخالد ريام
 

نظام اداري ابفغ  شفده از سفوي مقفام ره فري، در توسف ه        يها استيس ريتاث يبررس

 01-04/ ناجا يمرزبان يفرهاگ سازمان

 يمسعود سلطان
 

 01-141/ در استا  لرستا  توسط ناجا يا فهيطا يها عوامل مؤثر برکاترل نزاع يبررس

  ي، محمد رضا پورغالم يتركمان ، عباس نظر يمهد
 

در  يزوجف  سفه يروش مقا قيف از طر رجاديشهر ب يمراکز انتظام ييفضا ليو تحل يبررس

 100-141/ (GIS)يياياطغعات جغراف ستميس

 ي، بهناز نجات يشاطر دي، مف يحجت ا... صادق
 

بر اساس عوامفل   رازيشهر ش هاي يمشاغل کغنتر يزشيانگ هاي مؤلفه تيوض  يابيارز

 101-104/ يشااخت تيجم 

 يجهرم ي، محسن سروقد ، رضا ناصر يذوالفقار نيجعفر ترک زاده ، حس
 

 تيف و احساس اما زخي جرم هاي کانو  کردروي باتراکم جرم  زا يم نيب ساجي رابطه

 0ماطقفه   يانتخفاب  هفاي  محله ي)مطال ه مورد يشهر هاي محله اسيشهروندا  در مق

 101-111/ تهرا ( يشهردار

  يموسو لياسماع دي، س  ينيغالمحس لياسماع
 

 «GIS»شااسايي کانو  هاي جرم خيز شهري با استفاده از سيستم اطغعات جغرافيايي 

 111-222/ کرمانشاه( )مورد مطال ه: بزه سرقت در شهر

 محمدرضا آمويي  علي كرباسي، پور،جعفر معصوم عليرضا زنگنه،  شهرام سعيدي،
 

  444-443/ چكيده مقاالت انگليسي



 بررسی رابطه فضاهای بی دفاع شهری با احساس امنیت اجتماعی شهروندان تهرانی

 2جعفر میکاییلی؛ 1دکتر امیر رستگارخالد
 11/10/12 تاریخ پذیرش:   11/11/11تاریخ دریافت: 

 چکیده
ناا، احااا     شهری، بي سازماني اجتماایي، ناننااا ی   يكي از اين تناقضات کنوني حیات  زمینه و هدف:

مكااني و رراحاي شاهری     -ناامني شهروندان است. سطحي از ناامني شهری ناشي از شرايط کالبادی  تر  و

ندف اين مطالعه بر سي  ابطه فضانای بي دفاع شهری باا احااا  امنیات اجتماایي د  شاهر تهاران       است. 

 است.

ان اسات کاه   آما ی تحقیق شاهر تهار   ۀجامع وش پژونش مبتني بر  پیمايش و ابزا  پرسشنامه است.   :روش

شاهری  ۀ نقطا  72ناا د    جنوب، شرق، غرب و مرکز پرسش ناماه شهری شمال،  ۀپس از تفكیک به پنج حوز

نفار از شاهروندان تهراناي توزيا  و      044منتخب باین  ۀ  دفاع( د  پنج منطق ای بيفض 21فضای با دفاع و  27)

انای مو د مطالعاه بار اساا  زماان     ای د  فض گیری سهمیه نا مبتني بر نمونه انتخاب نمونهتكمیل شده است. 

 گران بوده است. مراجعه پرسش

دفااع و   ضانای باي دفاع بیشتر از ف احاا  امنیت شهروندان تهراني د  فضانای ايمن و با یافته ها و نتایج:

از نظار  معناادا ی  باین فضاای شاهری و احااا  امنیات نشاان داد تفااوت         ۀ. آزمون فرضیه  ابطا استناامن 

د و برخي از فضانا به سابب  شو فضای بي دفاع و بادفاع مشانده ميین شهروندان به تفكیک احاا  ناامني ب

اجتماایي نااتند و بااتری مطمارن بارای      ناای   یوامل کالبدی و اجتمایي به صو ت بالقوه پایيرای آسایب  

 کنند. مي امنیت زدا و خشونت آمیز فرانم نای  فعالیت

 ی کلیدیها واژه

 ی، رراحي محیطي و کالبدی، تر  از جرم.احاا  امنیت، فضانای شهر 
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 مقدمه

 شد و گاترش ابعاد فیزيكي و اجتمایي شاهرنا و تباديل شادن آنهاا باه مراکاز ناانم ون        

تاثیرات قابل توجاه و د  یاین    2قوا گي شهری اجتمایي و ناموزوني کالبدی و بي جمعیتي،

تاوان   ماي  د  قرن حاضار که  حال اجتناب ناپیيری  ا بر زندگي شهری گیاشته است بطو ی

اجتماایي  نای  تاثیر شهرنا که خود ساخته و پرداخته اناان است د   شد و گاترش آسیب

 فتاا ی و  ناای    فتا ی د  جوام  شهرنشین مشانده کرد. میزان ناننااا ی نای  و نانناا ی

ه اسات. ايان افازايش،    شاد شهری د  برخي از نواحي شهری گاترده و وسای   نای  خشونت

تنظیم  وابط انااني ساکنان باا محایط    ۀز احاا  ناامني اجتمایي بوده است و مارلزمینه سا

 و ساخته است. نشانه يک شهر موفق آن اسات کاه فارد د      هزندگي شان  ا با دشوا ی  وب

و دي ر فضانای شهری مملو از غريبه، احاا  امنیات و ارمیناان کناد    نا  و کوچهنا  خیابان

 (. 51: 2892، 7)جاکوبس هديد استنبايد احاا  کند که مو د ت

د و مملو از امكانات فرنن ي و اجتمایي قایدتا باينا  فضانای شهر مامویه ای از فرصت

و اضاطراب. مراکاز تفريحاي م ال     آسايش، آ امش و شادی باشند نه تولیدکننده تر  مولد

ايد باشند نه نا، محیط بازی، سینمانا و... موجد فراغت، شادی و نیاان ب نا، و زش اه پا ک

 مولد حزن، تر ، استر  و ناامني.

سراسار   ددلیل وجود موساات اجتمایي و نهادناای نظاا تي و حماايتي بايا     هاساسا شهر ب

اجتمایي متعادد و  نای  که بروز و ظهو  آسیب نظم، انضباط و سازمان يافت ي باشد د حالي

جتماایي اسات. از نماین    متك ر د  شهر نشان ر تاثیر شهرنشیني بار خلاق و تشاديد مااا ل ا    

ناا    وست که شهر به نظر  ابرت پا ک و مكتب شیكاگو، بهترين مكان برای ظهاو  پدياده  

 شود. مي تلقي« بي سازماني اجتمایي»

به تعبیر دو کیم شهر قلمرويي است که د  آن نیاز به تقایم کا  د  اثر افزايش جمعیت و 

بدين ترتیاب باا گااترش و تعمایم تقاایم      کند.  مي تراکم مادی و اخالقي، نمود با زی پیدا
                                                            

1 . Urban Sprawl 

2 Jacobs 
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کا  و تخصصي شدن وظايف و کا کردنای اجتمایي، شاند تضعیف و تزلازل نمباات ي   

 ناتیم.تمایي اج

هر بز گاي مانناد   ويژه شا  يم و خشونت و ناامني د  شهرنا بهشايد یلت باال بودن نرخ جرا

صاو ت ايان موضاوع    نظر دو کیم باشد کاه د  نار    مكانیكي مو د تهران، زوال نمبات ي

 قرا  گرفته است. نظران جامعه شناسي )مكتب شیكاگو( مو د تا ید ساير صاحب

با گاترش شهر د  دو ان معاصر و یوا ض و مشاكالت برخاساته از شهرنشایني، پدياده     

گونااگوني د  ايان ماو د بیاان     ناای   جرا م شهری موضوع تحقیقات یلماي شاد و ديادگاه   

و ناانم وني  به رو  ماتقیم )تاراکم و تحارک جمعیات    که تعدادی  گرديده است. بطو ی

دانند )م ل مكتب شیكاگو( و ديادگاه دي ار باه     مي سازماني اجتمایي فرنن ي  ا موثر بر بي

رراحي شهری و نوع معما ی توجه کرده و ويژگي فیزيكال و کالبدی شهر  ا تااهیل   ۀجنب

رراحي شهر چون جاین جااکوبس،    دانند )م ل نظريه پردازان مي کننده بروز جرا م و ناامني

 ...(.و نیومن، ترانایک

به ایتقاد اين انديشمندان شكل و کالبد شهری تاثیر بازايي بر فرصات دسات يازيادن باه     

 م و ( میزان قابال تاوجهي از جارا   2: 2592جرم و نمچنین بر تر  از جرم دا د )خاموشي، 

کالبدی مشخص و نای  ای ويژگيافتد که دا  مي نايي اتفاق  فتا نای خشونت با  د  مكان

معین ناتند. شايد بتوان گفت که د  نر فضای شهری مفروض، مقدا  معیني از خشاونت و  

 ؛ زيارا اناد  د  شهر بطاو  تصاادفي توزيا  نشاده    نا  و ناامنينا  اما خشونت ؛ناامني وجود دا د

اع و اقااام  فضايي با یناوين و اتیكت آلوده باودن ياا نااامن باودن، محال اتفااق افتاادن اناو        

دناد   طحي دي ر نیچ گونه خشونتي  خ نماي که د  س باشد د حالي مي شهرینای  خشونت

 يا ناامني کمتر است.

حرکات   ،سایمای فضاا   ،کاا بری فعالیات   ،خاود )فارم کالبادی   ناای   شهر با تماامي الياه  

و مطمرن کمک  تواند به ايااد فضايي امن مي نای نم اني(ودسترسي واستخوان بندی فضا

بوجود آو د وشهروند  ا به مكث وجما  شادن تشاويق    « گرا  اجتماع» کند وفضاييي شايان



 19بهار  ویژه نامه  -سال شانزدهم   -/   فصلنامه دانش انتظامی  0 

ند بازدا نده ا تباط اجتمایي توا مي کند وبریكس به تعبیر ادوا د نال فضا به لحاظ کالبدی

پديد آو د. فضانای اجتماع گريز معماوال خاالي از جمعیات     «اجتماع گريز »فضايي بوده و

وناامني بیشتر اسات واز نظار  وان شاناختي نیاز ماردم د  چناین       ناتند واحتمال وقوع جرم 

 (277:2521،کنند.)نال نميفضايي احاا  آ امش وسكون 

وجود محیطي امن برای زندگي د  کنا  ساير نیازناای اساساي فیزيولاویيكي      :بیان مسئله

مني احااا  نااا  نیازنای اصلي اناان اسات   سرپناه، بهداشت از ضرو يات و ،اناان م ل غیا

اناااني  ا تحات الشاعاع قارا      نای  ناامن ساير فعالیتنای  ن راني ناشي از مكان د  محیط و

احاا   ،گردد کمبود امنیت مي آنها برنای  دند. امنیت به حفاظت از اشخاص و دا ايي مي

ناای   شهری موجاب کاانش اساتفاده از یرصاه    نای  خطر وتر  از جرم وجنايت د  محیط

فضاای شاهری    ،وبدون احاا  امنیات  دشو مي شهرینای  محیطن نداشت نم اني وکا ايي

تاوان گفات اياااد     ماي  بناابراين  ؛یرصه حضو  وتعامالت اجتمایي شهروندان نخواند باود 

 .است احاا  امنیت الزمه موفقیت رراحي شهری

ل مو د توجه د  معما ی وشهرسازی وجامعاه   د  جهان امروز  امنیت شهری يكي از ماا

توان فرد  ا د  بین اقدامات مراقبتي  اند که نمي زيرا به اين نتیاه  سیده ؛تشناسي شهری اس

د به واق  نبايد فرد  ا د  محایط  و  ا آماده کرقرا  داد بدون اينكه ارراف و شرايط پیرامون ا

اماوال وحی یات خاود دفااع      ،د واز او توق  داشت که خودش از تمامیات کرفاقد امنیت  نا 

 .دکن

ولاي اغلاب د     ،رفته شده ای  است که جرايم محادود باه شاهر نیااتند    اين يک اصل پیي

شاود باه    ماي  افتند مالحظاه  مي اتفاقنا  بیشترين جرايم د  خیابان گیرند و مي شهرنا صو ت

نايي ناتند که بیشتر ماو د   د ون  آن محلنای  شهرنا وخیابان ،لحاظ مكان وا تكاب جرم

لیا د  اين  ؛را  گیرندبیشتر مو د توجه ونظا ت ق دس بايشوند پ مي وقوع جرم وناامني واق 

اقال از حیاث  فضاا وزماان،     وبافت شهری رو ی رراحي شاود کاه ال  تا ساختا   بود انديشه 

 .ناامن داده نشودنای  فرصت  خداد
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تواناد د  وقاوع    ماي  ،شاهری نای  محله نا و نا ورراحي خیابان ساختمانۀ معما ی آيا نحو

خصاوص فضاانای باي     هچراکه فضانای شاهری با   د؟کننقش ايفا  میزان آن ناامني و جرم و

دفاع شهری نقش بایا  موثری د  بروز خشونت دا د. بعضي از اين فضانا به سبب یاواملي  

اجتماایي و ایماال   ناای   متعدد از جمله کالبدی و اجتمایي به صو ت بالقوه پیيرای آسیب

ای مطمارن بارای    کني ناتند که زمینهی بي دفاع امامغاير با نناا نای جامعه ناتند. فضانا

« دشاوا  نای  مكان»کند و به تعبیر فیالكوف  مي آمیز فرانم امنیت زدا و خشونتنای  فعالیت

کنند که کنش ر از  مي ند و تر  پنهان بز گي  ا بازتابناتوحشت  ۀشوند که ماي مي تلقي

تر  دا ناد  « دي ری»د  معرض قرا  گرفتن، از تهديد خطر ماروح شدن د  اثر مالقات با 

 (.87: 2599، )فیالكوف

ناشاي از  ناای   و تر نا  ، با زترين تهديد برای فرننگ یمومي ن راني«زوکین»به یقیده 

تهديداتي نظیر ضرب و شتم، نزاع و د گیری، جنايات نفارت ان یاز و نظااير اينهاسات کاه      

انواع تهديادنا   کند. مردم د  فضانای شهری با مي حضو  د  فضای یمومي شهر  ا تحديد

     ماننااد جاارم، ترو يااام، آلااودگي نااوا، زلزلااه و ساایل، تااداخل حرکاات وسااايل نقلیااه و    

اند بایا ی از تهديادنای ربیعاي    یشرفته گرچه تواناته و ناتند. کشو نای پ ه ونا  وب پیاده

ولي تهديادنای اناااني د  ايان کشاو نا  و باه افازايش اسات. از ايان  و          ، ا کنترل کنند

 گويد: مي د  کتاب فرننگ شهرنا« زوکین»

فضانای شهری به اندازه کافي برای مردم امن نیااتند تاا آنهاا د  خلاق فرنناگ یماومي       

شديدتر د   ابطه با جرايم شهری نای  اين امر، وض  ماازات حاصلمشا کت داشته باشند. 

گری د  فضانای یمومي شهر است کاه نتیااه نار ساه حالات       يا خصوصي سازی و نظامي

گويد اگر مردم فضايي  ا به  مي وق از بین  فتن یرصه یمومي و احاا  ناامني است. الینف

یماومي از باین  فتاه اسات. شاهرنا باياد        ۀيا تر  استفاده نكنند، یرصا  نبودن دلیل  احت

، )فیاالكوف امكان سكونت، کا کردن،  فت و آماد، آ اماش و شااد باودن  ا فارانم کناد       
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ناا   ای یبو  نیات. سكونت گاني برای زندگي است. خیابان(. شهر چها  اني بر72: 2592

 د.ناتنو فضانای شهر محل گی  نیاتند بلكه مكان اقامت 

د  واق  پنداشت جرم به برداشت شاهروندان د خصاوص وضاعیت و جارايم د  شاهر ياا       

يابد. اين چنین پنداشتي بر ساير ابعاد ذنني شهروندان نیز تاثیر  مي محل سكونت شان ا تباط

تار  از  »خواند نهاد و بایث تقويت يا تعديل آن چیزی خواند شاد کاه د  جارم شناساي     

 (.224: 2591شود )یلیخواه،  مي نامیده« جرا م

دناد   ماي  نتايج تحقیقات د خصوص  ابطاه فضاانای باي دفااع و احااا  امنیات نشاان       

کند  مي احاا  ناامني مان  حضو  مردم شده و محدوديت دسترسي د  فضای شهری ايااد

و زوال یرصه یمومي  ا به دنبال دا د و فضای یمومي جیابیت خود  ا بارای جما  آو ی   

 (.27: 2591دند )مديری،  مي شهروندان د  کنا  يكدي ر از دست

کالبادی   فضانای یمومي به رو  ایم و فضانای شهری به راو  اخاص باه دلیال سااختا      

جامعاه مادني نااتند برخاي     تارين وسایله د  جهات تقويات      وکا کرد اجتمایي شاان مهام  

محدويت حضو   ا حداقل بار بخشاي    ، يزی فضايي برنامه فضانای شهری بدلیل رراحي و

 .(241: 2599،) ضازاده کند مي م ل زنان ايااد از شهروندان

ناايي   نای جامعه شناختي د  تبیین پديدهتوان مدیي شد که متغیر مي نر چند به رو  قط 

ناای   ولاي  فتاا  اناااني د  محایط     ،مایي اولويت دا ناد چون خشونت و  فتا نای ضداجت

جامعه نای  فضايي  مختلف متغیراست. با اين وصف تنظیمات فضايي وکالبدی  ا د  تحلیل

تواناد زمیناه سااز ياک ساری از       ماي  شناسي نبايد ناديده گرفت. تنظیمات فضايي و کالبدی

 اجتمایي باشد.نای  پديده

دفاع شهری تا چه  اسي زير مطرح است که فضانای بياستحقیق حاضر د  پاسخ به سوال 

حد بر احاا  امنیت شهروندان تهراني تاثیرگیا  است؟ و سهم فضانای شهری بر احاا  

 وندان تهراني چه میزان است؟امنیت شهر

 د  اين بخش به تحقیقات قبلي اناام شده اشا ه مي شود.  :بیحقیقات تجرپیشینه ت
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خود با ینوان  ۀمصطفي پود اتچي د  پايان نام  :1972پودرانچی، فضاهای بدون دفاع، مصطفی 

پاردازد. وی   ماي  بندی اناواع فضاانای بادون دفااع     به شناسايي و دسته« ای بدون دفاعفضان»

دند کاه د    مي فضانای بدون دفاع  ا براسا  میزان خطر و آسیب بر  وی يک ریف قرا 

فضاانای بادون دفااع    « م ضر ترينک»و د  سر دي ر ریف « پرضر ترين»يک ررف ریف 

فضاانای   متنوع یملكردی و کالبدی، اناواع نای  قرا  دا ند و بین دو ریف بر اسا  مالک

اند. د  سر ریف پرضر ترين  فتا نا او از فروش و مصرف مواد  بدون دفاع ربقه بندی شده

فروشاي  ترين  فتا نا به حاشیه نشیني و دسات  نام برده است و د  سر ریف کم خطرمخد  

 اشا ه شده است.

وی د  آزمون ا تباط انواع فضانای بدون دفاع با جرم به ذکر م ال ناايي بارای نار ياک     

باه یناوان ياک ويژگاي     « یدم ا تباط بین فرم و یملكرد»بانده کرده است و تنها به آزمون 

ده اسات و د   کرفضای بدون دفاع ري مشانداتي د  بازا  امین الملک، د  دو نوبت بانده 

 2444اين مشانده چها  نوع جرم  ا با فراواني آنها ثبات کارده اسات: تعارض باه ناوامیس       

ماو د )پاود اتچي،    7ماو د و سارقت اجناا      1ناي  ماو د، جیاب ز   24مو د، کیف قااپي  

2527.) 

اين پايان نامه به بر سي  انكا نايي یملي که   :1931اجتماعی، زهرا رستمی، های  فضا و آسیب

ای از  انكا ناايي کاه    پاردازد. خالصاه   مي کنند مي معرفينا  با اين آسیب آنان برای مقابله

 کند به قرا  زير است: مي اين پايان نامه بدان اشا ه

 ؛رراحان بايد ايااد امنیت  ا يكي از انداف رراحي قرا  دنند -

 ؛نظا ت بر محیط یاملي برای کنترل فضا خواند بود -

 دن آن از ساوی ماردم  کار و قابال  ويات   نا  ن و ودیتوان با محدود کرد مي د  معما ی -

 ؛توان از و ود افراد متخلف جلوگیری کرد مي

 ؛افزايش حق تعلق میان ساکنین نابت به محل سكونت خود -

 ؛نا اختمانکالبدی سنای  رراحي مناسب شكل و ويژگي -
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 ؛نصب دو بین برای کنترل فضانا -

 پیيرد. مي مفرحي اناامنای  د  آن برنامهتبديل فضانای یمومي ساکن به فضانايي که  -

د  ايان تحقیاق     :1935زنان و ترس از جرم در فضاهای شهری، فردین علیخوواه و موریم نجی وی    

تواند  وابط شهروندان با شهر  مي اشا ه شده است که شرايط ییني و کالبدی زندگي شهری

تار  شاهروندان از     ا محدود سازد.  يشه ايان محدودساازی تعاامالت باا شاهر ن راناي و      

و ضر نای چنین نا  تعرض ایمال و  فتا نای مارمانه است. شهروندان برای کانش آسیب

البتاه پیامادنا و    ؛باتان خود  ا با شهر محادود کنناد   و بده ۀدنند تا حیط مي تعرضي ترجیح

اجتماایي باه ياک انادازه نیاات. برخاي از       نای  گروه ۀتر  از جرايم برای نمنای  آسیب

 شوند. مي اجتمایي، بويژه زنان، بیشتر دچا  احاا  تر  از جرمای ن گروه
اجتمواعی،  هوای   نقش طراحی شهری در ایجاد فضاهای عمومی امن در راستای کاهش ناهنجواری 

 اه  سیدن به امنیت  ا از خالل کانش جرا م و پیش یری اين تحقیق   :1937طاهره خاموشی، 

 فتاا ی  ناای   معه د  پیش یری از جرا م و نانناا یمختلفي از جانای  داند. بخش مي از آن

د  اين مو د بیان شاده اسات.    «اسكا  نیومن»و  «جین جاکوبس»نای  سهیم ناتند و ديدگاه

وی اصول برگرفته از چا چوب نظری خود  ا د  نمونه مو دی سعديه شیراز مو د آزمايش 

توانناد رراحاان و    ماي  ه کاه قرا  داده و د  نهايت باه  اننماای رراحاي و معیا ناايي  ساید     

 شهرسازان  ا د  مایر رراحي خود ندايت کنند.

د  تحقیق خود د با ه رراحي محیط و « آلتمن»  :1175محیط و رفتار اجتماعی، ایروین آلتمن،  

اناان محصول محیط، بیولویی و تعامل ايان دو   گويد: مي تاثیر آن بر  فتا  اناان پرداخته و

كي از جمله سروصدا، آب و نوا و فضانای محصو  شاده باه راو     با نم است. یوامل فیزي

تواند با استفاده از اصاول رراحاي و نمانناگ     مي گیا د. اناان نیز مي مداوم د  اناان تاثیر

تر سازد. وی باه ضارو ت آشانايي     ا متناسبشدن با نیازنای فرنن ي، محیط زندگي خود  

«  فتا  مربوط باه قلمارو  »، «فضای شخصي»، «خلوت»رراحان و معما ان با مفانیم چها گانه 
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تاکید داشته و آن  ا گامي مهم به سوی تدا ک محیط و فضاانای کا آمادتر و   « ازدحام»و 

 (.04: 2597داند. )آلتمن،  مي سالمتر

بروک د  تحقیق خود به دنباال اولويات بنادی    : 2112تئوری طراحی برای طراحان، بروک، -

تارين   ن توجه کنند. او نشان داد که مهام قرن بیاتم بايد بدانكاتي بود که رراحان شهری د  

انااني تاکید دا ناد.  نای  گاه توجه به ماا لي است که بر سكونت اصل برای رراحي شهری

تواند به یناوان يكاي از    مي کند که تاربه جرم )و حتي تر  از جرم( مي وی د  ادامه بحث

بر پیمايشاي  « بروک»شوند. د  اين  استا  متغیرنای اساسي د  سكونت گانهای انااني تلقي

کناد. د  ايان پیماايش از     مي که توسط ادا ه نخات وزيری ان لاتان منتشر شده است تكیه

خواسته شده است تاا یاواملي  ا کاه باه نظار آناان ياک محایط  ا بارای          نا  مصاحبه شونده

ين یامال د   تار  ان، مهام ساازد بیاان کنناد. نتاايج نشاان داد بارای سااکن        ماي  زندگي مناسب

 گیری برای محل سكونت، پايین بودن جرم است. تصمیم

ده کاه  شا اين تحقیق بر اين فرض اساتوا     :2117 ،1وود الک مکان یابی جرائم در ساوانا، دانیل -

جرا م خشن با خرده فرننگ خشن، محرومیت اجتمایي و کا بری زمین د  ا تبااط اسات.   

ما ی که د  پلیس ثبت شده است  جوع کرده و به منظو  اثبات اين پیش فرض، محقق به آ

یدد جرم توسط الک وود بر سي  21012 ا مو د بر سي قرا  داده است. بدين منظو   هاآن

شد.  وش کا  وی استفاده از  گرسیون چند متغیره بوده کاه د  آن تاااوز، قتال و سارقت     

دند تاااوز باا متغیرناايي     مي نتايج اين تحقیق نشان اند. تغیرنای واباته د  نظر گرفته شدهم

کاا بری زماین د  آن محال ا تبااط دا د.      ۀمانند محرومیات اجتماایي و نمچناین باا نحاو     

تاا ی ياا ادا ی ياا نهادناای دولتاي     نای  نمچنین نتايج نشان دادند که نرچه غلبه کا بری

 بیشتر باشد، نرخ جرا م خشن بیشتر خواند بود.

 

 

                                                            
1 LockWood 
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 م انی نظری
 کالبادی شاهر   _فضاايي ناای   نااامني از آن  وسات کاه ويژگاي    ا تباط بین شهر واحااا   

 ناامني باشد کننده ۀ امنیت ونم اياادکنند تواند نم تامین مي

صاااحب نظااران مكتااب شاایكاگو جاازو اولااین کااااني بودنااد کااه بااه مااارله شااهر و بااي  

اند  ابرت پا ک وبرجس بر اين بااو  بودناد کاه د      موجود د آن اشا ه کردهنای  سازماني

مهاجرپایير   ،ناپايادا ی جمعیتاي   ،دلیل ساطح بااالی تحارک جمعیات     هه انتقالي شهر بمنطق

بزنكاا ی   باالترين نرخ جرم و ازدحام جمعیت و... ،مخروبهنای  گمنامي افراد، خانه ،بودن

ناا د    مک کي معتقد باود کاه کژ فتاا ی   . دشو مي شود ومنطقه ناامني محاوب مي مشانده

 سمي مانند افكا  یماومي  دند که کنترل اجتمایي غیر مي ل  خاين نقطه از شهر به اين دلی

ونظااا ت نم اااني آنقااد  قااوی نیااات  کااه از پیاادايش وبااروز نابهناااا ی جلااوگیری      

شااهرگرايي بااه م ابااه  »لااويي و د د  مقالااه معااروف خااود (. 95،ص2592، )احماادیکند

 کند مي شهر  ا چنین تعريف «ای از زندگي شیوه

فرنن ااي  افااراد کااه بااه لحاااظ اجتمااایي و  دايمااي ، متااراکم،قرا گاااني نااابتا بااز   »

 «نانم ونند

زنادگي شاهری ابازا   سامي کنتارل اجتماایي  ا جااي زين ابازا          افزايد:  مي و دلويي 

جمایت یظیم شهريان مكانیاام  قابات وکنتارل  سامي  ا جانشاین       کند مي غیر سمي آن

فردگراياي   بی اان ي،  آنكه فشا ،نتیاه (. 741: 2518، سازند )سروستاني مي وجدان یمومي

 .ندناتشهری نای  مخصوصا نابااماني اجتمایي پديده و

يا  وان شناسان اجتمایي م ل  ابرت زمر نظريه محایط مناساب جهات ا تكااب باه اناواع       

نای کوچاک تااب  تكلیاف از     کنند انتخاب جاي اه ويژه د  گروه مي  ا مطرح  نا  خشونت

د  انتخااب مكااني    انشود برای م ال گاروه معتااد   مي ي ريكاو وشرايط فیزيكي از سوی د

تحت تاثیر  ،کا تن خواب برای خواب برای سرقت، جیب برنا برای استفاده از مواد مخد ،
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 نیت خاود انتخااب   به فعل  ساندن نیاز و برایجاي اه خاصي  ا  اجتمایي، -شرايط فیزيكي

 .کنند مي

؛ ماتعد تاثیرگایا ی بار  فتاا  نااتند     ديويد چپمن معتقد است خصوصیات کالبدی فضا

: 2591، توانند د  ايااد آسايش ياا ناا احتي ماوثر باشاد )چاپمن      مي شكل فضا وض  و زيرا

امنیات  ناا   خیاباان  بیشاتر باشاد  ناا   خیاباان  نا و نای ساختمان چه ا تباط بین فعالیت نر (.228

که  ناتندای بالكن موا دی ماكوني دا نای  خانه،  و به خیاباننای  يابند. مغازه مي بیشتری

ناای   کوچاه  ،نای بادون اساتفاده   ساختمان کنند. ديوا نای بلند، مي احاا  امنیت  ا ايااد

 کننادگان از فضاا منتقال    تر  باه اساتفاده  با يک نم ي نویي احاا  اضطراب و  تنگ و

 (.227،ص 2592)صالحي، کنند مي

 ۀیوامل بازدا ناد  امنیت و به مارله «زندگي ومر  شهرنای آمريكا»جاکوبس د  کتاب 

ناا   کناد: نشاانه ياک شاهر موفاق آن اسات کاه فارد د  خیاباان          ماي  فضايي وکالبدی اشا ه

نبايد  ارمینان کند و ودي ر فضانای شهر که مملو از غريبه است احاا  امنیت ونا  وکوچه

( جااکوبس بار نقاش    Jacobs،2892خود به خود احاا  کناد کاه ماو د تهدياد اسات )     

کناد تاا ياک     ماي  کنند تاکیاد  مي ای  ا که آنها مراقبت وپهنه-د  خیاباننای  چشم-ناساکن

ناا کاه ياک     آنان و حدودی ناشي از رراحي ساختمانباشد  مياندازه ناشي از  وح اجتماع 

 وی احااا  امنیات  و به خیاباان گشاوده باشاند .از نظار     بايد   نا  چشم ،یامل نظا تي است

ناام محصااول کنتاارل اجتمااایي   ساامي باشااد و توانااد ناام محصااول کنتاارل اجتمااایي مااي

شاود آن ااه احااا  امنیات تولیاد       ماي  اگر اناان مشانده کند که کنترل ایمال غیر سمي.

کند که  ابطه بین محیط خود وتر  از جرم وناامني  ا  مي خواند شد اين مدل به ما کمک

تواند نشان  مي امنيبه دو رريق توضیح دنیم اول به رريق ماتقیم يعني اينكه یال م جرم ونا

بطااو  غیرماااتقیم يعنااي تاار  از جاارم و ناااامني حاصاال   واقعااي باشااد دوم، خطاار ۀدننااد

 (. Jacobs, 2892) محیط شهری يا نمان نشان ناستنای  ويژگي
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 دناد و  ماي  د  مطالعات خود انمیت زيادی به ال ونای ذنني وتصو ی مردمکوين لینچ 

فیزيكاي و فضاای ذنناي خاارر اسات کاه د        فضاای   متقابل ۀتمام تالش وی شناخت  ابط

استفاده از فضای فیزيكاي   ۀال ونای  فتا ی مشانده کننده موثر واق  شده و متقابال د  نحو

به یقیده لینچ تصوير نیكو از محیط، به شخص نویي احااا    گیا د. مي و کا برد آن تاثیر

 .(711: 2592، )لینچدند. مي امنیت

نظار خاود  ا پیراماون     2«بازيابي فضانای گمشده»ینوان   اجر ترانایک د  کتاب خود با

ۀ فضاانايي غیار   لرباه ماا  « کشف فضانای گمشده» کند: مي فضانای شهری بدين گونه بیان

کناد. از نظار او    ماي  آيد توجه ۀ کافي از آنها به یمل نمياستفاده يا فضانايي که استفادقابل 

ناه اثار م بتاي د  محایط اراراف و      استفاده فضاانايي نااتند کاه نیچ و    فضانای شهری بي

اند. مارز و محادوده قابال     انايي که به رو  ضعیفي تعريف شدهاستفاده کنندگان ندا ند فض

کنناد. ايان فضاانا بقاياای      ي اياااد نماي  گیاری ندا ناد و میاان یناصار شاهر پیوسات        اندازه

ناايي   زماین  وناا   بدون استفاده، پا کینگنای  مرتف ، میداننای  ارراف ساختماننای  زمین

نایچكس باه    اناد و  دا د و بادون حضاو  انااان  ناا شاده      نا وجاود  است که د  حاشیه  اه

، 2891گیرناد )تراناایک،    ماي  دند و به ند ت مو د استفاده قارا   محتوای آنها انمیت نمي

229 .) 

کناد و   ماي  جوو  اپوپو ت اسا  شكل گیری فضانای زياتي  ا د  فرننگ مردم جات

  .داند مي «تفاوت فرننگ»دی  ا ناشي از تفاوت فضای کالب

پیرامون  ابطه جرم و فضای شهری د  شهر شایكاگو و توساط مكتاب    نا  اگر اولین بحث

مناام که بر جنبه نای  اما اولین ترو ی ؛میالدی شكل گرفت 54و  74نای  شیكاگو د  دنه

چناد ماو د    کاه د  ذيال باه    میالدی شاكل گرفتناد   14 ۀمحیطي جرا م تاکید داشتند د  دن

 شود  مي اشا ه

                                                            
1 . Finding Lost Space 
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 2فضانای قابل دفاع .2

 7شكاتهنای  نظريه پناره .7

 5پیش یری از جرم از رريق رراحي محیطي .5

 0پیش یری موضعي از جرم .0

  1نظريه انتخاب یقالني .1

 1نظريه فعالیت  وزمره .1

 2نظريه ال وی جرم .2

 9جرم شناسي محیطي .9

دی جديد د  جرم شناسي محیطي پديد آمد که منار به میالدی  ويكر 84اما د  اوايل دنه 

شاود ايان مفاانیم ذيال دو نظرياه جدياد        مي ظهو  مفانیم و  وندنايي جديد د  اين حیطه

 تشكل و انااام يافتند:

   8الف( نظريه گرامر فضا

 24ب( شهرگرايي جديد

 ج(  يزومیک شدن جرايم

متفاوتي مانند معما ی، رراحي نای  اين نظريات کالسیک جرا م مكان محو  غالبا از شاخه

 .اند ، جغرافي و جامعه شناسي مشتق شدهشهری، جرم شناسي

                                                            
1  Defensible space 

2 Broken Windows 

3 Crime prevention through environmental design 

4 Situational crime prevention 

5 .Rational choice theory 

6 Routine Activity Theory 

7 Crime Pattern Theory 

8 Environmental Criminology 

9 Space Syntax Theory 

10 New Urbanism 
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باشاد کاه بار     ماي  ای د  حیطه رراحي فضانای قابل دفاع نظريه: 2تئوری فضاهای قابل دفاع

گزيني شهروندان و تاربه او از استفاده فضا اشا ه دا د. آنچه الهام بخش و سار   ۀ سكنينحو

نا  از فضانا و مكان 7اسكا  نیومننای  مشاندات و نوشته .اين ترو ی بوده است منشاء اصلي

چها اصل نظرياه    1، تصوير و فضای اجتمایي1، تعريف مرز0، نظا ت5قلمروگرايي .باشد مي

 .باشد مي فضانای قابل دفاع

توساط ويلااون   « جاام شكااته  »ياا  « شكااته ناای   پنااره »تراو ی  : شکستههای  نظریه پنجره

ند ماتقیمي میاان ظاانر آشافته و    نک مطرح شد. اين نظريه حكايت از اين دا د که پیووکلی

و وقوع جرم وجود دا د. اگر حتي يک پنااره شكااته د    نا  و ساختماننا  نظمي خیابان بي

تواند نشانه و پیامي برای مارماان باالقوه    مي يک محله بدون تعمیر، به نمان حال باقي بماند

شكاته ممكن است با نای  ل محل ایتنايي به اوضاع محل ندا ند. پنارهباشد که پلیس و ان

نظماي نماراه باشاد م ال ديوا ناای ک یاف، خراباي،         دي اری از آشافت ي و باي   نای  نشانه

 او اق، زباله ... آن اه چنین منطقه ای فرايناد تاد ياي انحطااط و زوال  ا آغااز    نای  ماشین

 کند. مي

باا تماايز از    CPTED ۀنظري :7(CPTEDطراحی محیطی )تئوری پیشگیری از جرم از طریق 

ناااته ترااو ی معمااا ی گونااه فضااانای قاباال دفاااع توسااط  ی جفااری و د  واکاانش بااه    

ناکا آمدی دست اه قضايي و جنايي د  پیش یری از جرم ررح  يزی شاد. جفاری د  دناه    

ترتیاب بتواناد   خود  ا متمرکز بر  ابطه میان اناان و محایط کارد تاا بادين     نای  نفتاد نوشته

 ق آمدن بر جرايم از خالل محیط پیرامون بیابد.  اني برای فا

                                                            
1 Defensible Space 

2 Oscar newman 

3 territoriality 

4 surveillance 

5 Boundary Defintion 

6 Imange and Milieu 

7 Crime Prevention Through Environmental Design 
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یالوه بر واحدنای مااكوني کاه د  نظرياه فضاانای قابال       CPTEDاگرچه توجه نظريه 

د   ا ضي دي ار نیاز بااط يافتاه اسات     نای  دفاع مو د تاکید قرا  گرفته بر فضانا و کا بری

 ا تشااخیص داده اساات. اياان   CPTEDيااه اسااتراتژی اصاالي نظر  «کاارو»تحقیقااي دي اار  

 نا د  جدول زير جم  بندی شده است. استراتژی

 CPTEDهای  : ر ابطه میان فضاهای قابل دفاع و استراتژی1جدول 

 اصول فضاهای قابل دفاع )نیومن( )کرو( CPTEDهای  استراتژی

 تعريف مرز –قلمروگرايي  تعريف مرزنای فضانای کنترل شده

 کنترل دسترسي –تعريف مرز  –قلمروگرايي  ارق گیا گیا ی من نشانه

توجااه ماااتقیم بااه نااواحي ای کااه اجتمایااات د  آناااا  

 شود مي تشكیل

 کنترل دسترسي –نظا ت 

 تصوير و فضای اجتمایي و فرنن ي )تولید فعالیت( ايمن د  منارق ناامننای  جاي زيني فعالیت

 صوير و فضای اجتمایي و فرنن ي )تولید فعالیت(ت ناامن د  منارق امننای  از بین بردن فعالیت

 کنترل دسترسي –تعريف مرز  کانش اصطكاک به کمک موان  ربیعي

  افزايش نظا ت ربیعي د  فضا به کمک نواحي

  زمان بندی بهتر د  فضا

  غلبه بر فاصله و جدابودگي به کمک ا تبارات

 

 رم توسط کال ک مطرح شد نظريه پیش یری وضعي از ج :1پیشگیری وضعی از جرم

کانش فرصات جارم ا ا اه داد    نای  گانه از تكنیک 21کال ک، ماترياي  2882د  سال 

( Effort)که د  جدول زير آمده است( که د  آن یاالوه بار ساه اصال افازايش زحمات )      

 ا نیز « از بین بردن بهانه»(، افزايش  ياک، متغیر دي ری به نام Rewardsکانش پاداش )

ناايي آو ده شاده    ماتريس م اال نای  . د  نر کدام از خانه(272،2881کلرک،زود )به آن اف

 نظر باشد. که بتواند گويای مفهوم مو د

                                                            
1  Situational Crime Prevention 
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 ها گانه کاهش فرصت11های  : تکنیک2جدول 

 از بین بردن بهانه کاهش پاداش افزایش ریسک افزایش زحمت

 سخت کردن ندف .2

 دست اه قفل مرکزی -

 قفل ماشین -

 دو بین -

دو باااااااین و ودی و  .1

 خروجي

 اتوماتیکنای  د ب -

 کنترل کیف و ساک -

 برچاب برای کاالنا -

 جاباايي انداف .8

 ضبط ماشین پنل دا  -

 پنان اه بانوان -

  مزدا کردن موبايل نا -

 قانونمندکردن .25

 اظها  به مشتريان -

مشااخص کااردن مااوا د   -

 اذيت و آزا 

 ثبت اسامي د  نتل نا -

 دسترسي کنترل .7

 کنترل و ود و خروج -

 ماشین د  پا کینگ نا -

 نصب دو بین د  و ودی -

 نظا ت  سمي .1

 دو بین مدا  بنفش -

زناااگ خطااار نن اااام  -

 دزدی

 ن هبانان امنیتي -

نويت دا  کاردن دا اياي   . 24

 نا

 به نام کردن دا ايي -

صدو  مااوز بارای وساايل     -

 نقلیه

 داشتن شما ه شناسای اموال -

 ايش آگانيافز .20

 نصب سریت سنج -

مااااات نااااای  احمااااق -

 کنند مي  انندگي

 گمراه کردن متخلفان.5

 قرا دادن ايات اه اتوبو  -

 مكان ای مشخص -

 مشروب فروشي -

 بازبودن محوره خیابان -

نظاااا ت باااه وسااایله    .2

 کا مندان

 نصب تلفن نم اني -

 پا کبان -

 دو بین مدا باته -

ناااای  کاااانش موقعیااات  .22

 ن یزوسوسه ا

 فضانای مختلط )جنایت( -

 شخصينای  پا کینگ -

 تعمیر و بازسازی سري  -

 کنترل قوانین .21

سااان قاااانوني مشاااروب  -

 نوشیدن

 کنترل الكل خون -

کنتااارل ناااای  دسااات اه -

 تلويزيوننای  کننده کانال

 کنترل کردن.0

کااا ت شناسااايي یكااس  -

 دا 

کنتااارل کاااردن مااااوز    -

 اسلحه

 caller IDدست اه  -

 نظا ت ربیعي .9

 فضای قابل دفاع -

  وشني خیابان -

تاکااایرانان بااا کااا ت   -

 شناسايي

 نف  کردن سود .27

برچااااب الكترونیكاااي بااار  -

 کاالنا

 پین کد برای ضبط ماشین -

پااااک کاااردن ديوا ناااا از   -

 نوشته نا

 آسان کردن شرايط .21

 کتب خروجي کتابخانه -

 یمومينای  دستشويي -

 نصب سطل زباله -
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یمده پیراماون موضاوع مایکو      دو  ويكرد د اين تحقیق ن اه ترکیبي از :چوب نظریچار

 مو د توجه قرا  گرفته است:

اجتماایي   ايان جاا ادیاا میشاود باین احااا  امنیات        د  .اسات  «مكان محو » ويكرد اول 

ناباااماني مكااني    بي قوا گي کالبدی و محیطي، وفضانای شهری مانند ناموزوني فیزيكي،

ناای فضاای قابال دفااع )نیاومن(، پنچاره شكااته         طو  کاه تراو ی  نماان  وجود دا دا تباط 

   ) ی جفاااری(، پیشااا یری وضاااعي از جااارم )کاااال ک(،   CPTED)ويلااااون(، نظرياااه 

دنند،  مي نای نظا تي )جاکوبس( و نظريه تفاوت فرنن ي )آمو   اپوپو ت( نشان فرصت

اش ا تبااط میاان محایط، فضاا     لیا سان  ؛احاا  امنیت د  نقاط مختلف شهر متفاوت است

ینوان متغیر مااتقل باا احااا  امنیات اجتماایي شاهروندان        هوشرايط کالبدی شهر تهران ب

 دند. مي تهراني به ینوان متغیر واباته، فرضیه اصلي پژونش  ا تشكیل

محیطي و فیزيكي نمراه با احاا  ناامني  ا به شرح زيار  نای  مي توان مامویه ای از نشانه

 د:فهرست کر

ن، خلوتي وتا يكي)م ال  امناسب برای اختفای مارمنای   وشنايي ضعیف د شب، مكان

نااا(، بااي نظمااي و  زيرگاای نا(، محاااط بااودن و نبااود فرصاات نظااا تي )م اال برخااي پااا ک

نای  نای بدون متولي )م ل ساختمان نای مخروبه ومتروکه(، مكان فرسودگي )م ل ساختمان

 ويات پایيری )م ال     با ياک(، یادم   تناگ و ناای   وچاه  نا شده(، نبود امكان فرا  )م ل ک

وپا کینااگ نااا(، بااي ثباااتي و نااا  باغااات د ون شااهر(، نبااود فرصاات نظااا تي )م اال  اه پلااه

ناای   ماافربری(، ازدحام وتراکم جمعیات )م ال اياات اه   نای  ناپايدا ی جمعیت )م ل پايانه

 مترو(، سیال بودن جمعیت وگمنامي افراد )م ل مراکز خريد(.

 اننماای   ق آنچه د  مباني نظری آماده باود میتاوان اصاول زيار  ا اساتخراج کارد و       مطاب

 تحقیق قرا  داد:
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  :نظارتیهای  اصل فرصت الف(

آن باشاد قابال  ويات     پنچره نايي کاه مشارف بار   رريق د ب و  فضای مو د نظر از آيا .2

 )فضای قابل دفاع نیومن(. است؟

   ويت کنش ران برخو دا  است؟ )فضاای قابال   آيا محل مو د نظر از نو کافي به منظو .7

 دفاع نیومن(.
 اصل نظارت مکانیکی ب(

)نظريه  آياد فضای مو د نظر از وسايل الكترونیكي به منظو  نظا ت استفاده شده است ؟ .5

CPTED) 
 اصل نظارت سازمان یافته ج(

 (CPTEDپلیس وجود دا د؟)نظريه نای  آيا د فضای مو د نظرگشت .0
 عریف مرزاصل ت د(

 (CPTEDآيافضای مو د نظر دا ای مرزنای تعريف شده است؟) .1
 اصل اختالط کاربری  ه(

 تفريحااي، ادا ی، تاااا ی، نااايي )ماااكوني، مااو د نظرچااه نااوع کااا بری  فضااای د  .1 

 و زشي(د کنا يكدي ر وجود دا د)نظريه شهرگرايي جديد(

شونديا زنان نیز به نماان ناابت قابال    آيا د فضای مو د نظر تنها مردنا ناتندکه ديده می .2 

 مشانده ناتند؟ )نظريه شهرگرايي جديد(

نوجواناان نیاز حضاو      شاوند ياا جواناان و    ماي  آيا د فضای مو د تنها بز گاااالن دياده   .9 

 دا ند؟ )نظريه شهرگرايي جديد(
 فضای اجتماعی اصل تصویر و و(

 ظريه پنچره شكاته(آيا منطقه مو د نظر دا ای ديوا نای تمیز ناتند ؟)ن.8 

متروکه ونیمه کا ه  ناشده وجود دا د؟)نظريه پیشا یری  نای  آياد محله مو د نظرخانه.24

 موضعي ازجرم(
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یناوان  ه تهاران با   شاهر  زيار د  ناای   براسا  معیا ناای فاوق الایکر بعناوان م اال نموناه      

ما ال پاياناه    دفااع تلقاي شاده اسات کاه شارح آن د فصال ساه خواناد آماد           بينای  فضای

 ،ناپايادا ی  ،ثبااتي  باي    دلیال  ه ايات اه مترو صاادقیه با   میدان آزادی و ماافربری غرب د 

پایيری ياا    غیرقابال  ويات   دلیل محااط باودن و  ه ازدحام وتراکم جمعیتي يا پا ک لويزان ب

 نبود فرصت نظا تي... دلیل یدم امكان فرا  وه با يک محله پامنا  ب تنگ ونای  کوچه

نظار موضاوع آسایب    از ايان م  احاا  امنیات اسات.   «جمعیت شناختي» ويكرد دوم تبیین 

 وضاعیت مااكن،   تحصایالت،  ،سان  از یواملي چون جنایت، پیيری امنیت اجتمایي متاثر

 ايان تصاو  یمادتا    های قومي قابل تصو  اسات. لیتاق میزان تراکم جمعیت و محل سكونت،

 اکولویيكي شهری است. نای نظريه الهام گرفته از اجتمایي و فردی ونای  شامل حوزه

وجاود   شهری با متغیرناايي مانناد تاراکم جمعیات،    نای  خشونت مطالعه اکولویيكي، د 

 میاازان بیكااا ی، نااای شااغلي، مهااا ت اجتمااایي، نااانم ني متفاااوت،نااای  خاارده فرننااگ

 لاويي و د،  ،نای  ابارت پاا ک   ترو ی باشد. مي د  ا تباط میزان د آمد تحصیالت، سطح

باه   دند احاا  امنیت تابعي از متغیرنای جمعیت شاناختي اسات.   مي ننری مک کي نشان

موازات نوسانات جمعیت شناختي ساطح احااا  امنیات اجتماایي شاهروندان کاانش ياا        

يابد .سناش میان ین احااا  امنیات باه تفكیاک متغیرناای جمعیات شاناختي         مي افزايش

 شود. مي تحقیق  ا شاملنای  بخشي از فرضیه

توجاه باه نظرياات مكتاب کپنهااک       یق احاا  امنیت اجتمایي  ا باا نمچنین د اين تحق

توجه به نظرياه   با اند و هکه امنیت اجتمایي  ا مترداف امنیت نويت دانات ويو  و...( ،)بوزان

باا   نظرگرفتاه اسات و   جمعاي د   فكاری و  ماالي،  ،امنیتي  ا د  امنیت جااني  ۀکه یلقچلبي 

 بااا معااه ايااران احاااا  امنیاات اجتمااایي  اويژگیهااای فرنن ااي جا یناياات بااه مختصااات و

 امنیت جاني اندازه گیری شده است. امنیت  واني، امنیت مالي، امنیت ناموسي،نای  شاخص

 ؛شود مي یت و وجانت اجتمایي سنایدهحی  آبرو، ،امنیت ناموسي برحاب حفظ حرمت -

 ؛ه ناستصیانت از اندوخت حفظ و وثروت  امنیت مالي برحاب ارمینان از دا ايي، -
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 فراغات،  شاادابي و  تعلاق خاارر،   آ اماش،  ایتمااد،  امنیت  واني برحاب ارمینان خاارر،  -

 ؛نمیا ی ونمكا ی است ماولیت پیيری، تعهد و بهداشت، پاکیزگي و

 نزاع و خشونت ونای  یا ی از جلوهد معرض خطرنبودن و  امنیت جاني برحاب  احتي، -

 .د گیری است

 های تحقیق فرضیه

بیشاتر از فضاای شاهری    دفااع   باي شاهری   یشهروندان تهراناي د  فضاا  « ناامني احاا » .2

 بادفاع است.

شهروندان تهراني «  واني ناامني»و « ناموسي ناامني»، «جاني ناامني»، «مالي ناامني»احاا   .7

 بیشتر از فضانای شهری بادفاع است.دفاع   بيد  فضانای شهری 

 روش 

 پرسشنامه محقق ساخته، تحقیقو ابزا   2ق  وش پیمايشي وش بكا  گرفته شده د اين تحقی

دفااع(   ازه گیری متغیر ماتقل )فضای بيبرای اندد. شاستفاده  سناش متغیرنای تحقیقبرای 

متغیار وابااته )احااا  امنیات(     گیاری   تاسايي و انتخاب شد. برای اندازهنای نمونه ش مكان

بارای   ماو د اساتفاده قارا  گرفات.    5اياييو پ 7د و پس از برآو د ایتبا شنايي رراحي  گويه

د و بارآو د پاياايي باا اساتفاده از آلفاای      شا برآو د ایتباا  از نظارات صااحبنظران اساتفاده     

باااليي   رراحاي شاده د  پرسشانامه از قابلیات تكرا پایيری     ناای   کرونباخ نشاان داد گوياه  

 برخو دا  است.

دند. برای انتخاب  مي  ی  ا تشكیلآماۀ  جامعشهر تهران ۀ  گان 77حاضر منارق د  تحقیق   

به پنج خوشه اصلي شمال، واحدنای تحلیل يا گروني از شهروندان تهراني ابتدا شهر تهران 

د که از نر خوشه اصلي يک منطقه باه یناوان خوشاه    شجنوب، شرق، غرب و مرکز تقایم 

                                                            
1 Survey Method 

2 Validity 

3 Reliability 
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رخاي  بۀ  د  نر منطقاه تعادادی از نقااط شاهری کاه د  برگیرناد      دوم برگزيده شد و سپس 

ساوم انتخااب   ۀ  دفاع آن منطقه ناتند، شناساايي و باه یناوان خوشا     فضانای بي بادفاع و بي

باه راو  ساهمیه ای د      044(. د  نهايات،  0و  5ۀ  شاما  ناای   شدند )ن اه کنیاد باه جادول   

تحقیق نای  فضانای منتخب براسا  زمان مراجعه به پرسش ران انتخاب شدند که پرسشنامه

 تكمیل شد.  هابا نظرخواني از آن

 فضاهای با دفاع منتخب برای نمونه گیری : 9 جدول

 فضای با دفاع منطقه حوزه ردیف

 پا ک نهج البالغه دو شمال 2

 خیابان ايران زمین 7

 پاسای بوستان پنچ غرب 5

 پل نوايي یابرين ستا خان 0

 پا ک پلیس چها  شرق 1

 خیابان امین 1

 خیابان حاربن یدی 2

 بازا  سپهااال  دوازده رکزم 9

 خیابان مااندين اسالم 8

 کوچه نای خیابان ايران 24

 چها   اه مخبرالدوله 22

 بوستان واليت منطقه نوزده جنوب 27

 

 : جدول فضاهای بی دفاع منتخب برای نمونه گیری0جدول 

 فضای بی دفاع منطقه حوزه ردیف

 پا ک ملت دو شمال 2

 تخیابان نصر 7

 پل نوايي یابرين میدان صنعت 5

 پايانه ماافربری غرب پنچ غرب 0

 ايات اه مترو صادقیه 1

 ماتم  نای ماكوني اکباتان 1

 پايانه ماافربری شرق چها  شرق 2
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 اتوبان شهید باقری 9

 ايات اه مترو فرنن ارای اشراق 8

 پا ک لويزان 24

 روخیابان ناصرخا دوازده مرکز 22

 پامنا نای  کوچه 27

 بازا سنتي تهران 25

 ايات اه مترو امام خمیني 20

 بازا یبدل اباد نوزده جنوب 20

 

 ها یافته

، احااا  نااامني ماالي   »مرباوط باه شااخص    نای  میان ین گويه به ترتیب، 9تا  1د  جداول 

 جاني،  واني و ناموسي آو ده شده است. 

 

 آنهای  و گویه« ناامنی مالی»میانگین شاخص »: 5جدول 

د   میاان ین احااا  نااامني    ابعاد مولفه ناامني مالي

 بي دفاعفضای 

 میان ین احااا  نااامني  

 با دفاعد  فضای 

 28.92 77.14  (2-51احاا  ناامني مالي )

-1احاا  خطر از نمراه داشتن اشیاء گران قیمت ) .2

2) 

5.14 5.75 

 7.87 5.28 (2-1ن راني از سرقت يا دزدی ) .7

 7.11 7.98 (2-1تر  از زو گیری و باج یری افراد شرو  ) .5

 7.79 7.22 (2-1دزدان يا کیف قاپان )تر  از مخفي شدن  .0

 5.18 5.28 (2-1ترجیح به نمراه نداشتن رال و جوانر ) .1

 7.29 5.01 (2-1مشانده دزدی و سرقت اموال شهروندان ) .1

 7.01 5.40  (2-1 ه گرد )وجود افراد متكدی و دو .2
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 آنهای  و گویه« نامنی جانی»میانگین شاخص » : 1 جدول
میااان ین احاااا    ابعاد مولفه ناامني جاني

د  فضااای  ناااامني

 بي دفاع

 میااان ین احاااا  ناااامني

 با دفاعد  فضای 

 28.15 77.27  (2-51احاا  ناامني جاني )

 5.15 5.47  (2-1ايمن و بي خطر بودن مكان ) .2

 7.58 7.82  (2-1ن راني از حمله افراد خطرناک ) .7

 7.01 5.49  (2-1مشانده نزاع و د گیری د  فضا ) .5

 5.87 5.28  (2-1تشويش از دو  شدن فرزندان ) .0

 7.02 5.41  (2-1مشانده افراد بي خانمان و پرسه زن ) .1

نبااود کنتاارل و نظااا ت الزم باارای ايااااد امنیاات د    .1

  (2-1مكان )

7.89 7.11 

 5.07 5.57  (2-1) احتمال کمک سايرين د  صو ت مزاحمت .2

 
 آنهای  و گویه« نامنی روانی»میانگین شاخص »: 7جدول 

 میان ین احاا  ناامني ابعاد مولفه ناامني  واني

 بي دفاعد  فضای 

 میان ین احاا  ناامني

 با دفاعد  فضای 

 22.49 74.49  (2-51احاا  ناامني  واني )

 5.19 5.78  (2-1احاا  امنیت و آ امش از بودن د  مكان ) .2

 7.25 7.01  (2-1مشانده مصرف مواد مخد  ) .7

 7.42 7.02  (2-1مشانده یربده کشي يا چاقوکشي ا اذل ) .5

 5.21 5.05  (2-1تمايل به حضو  مادد د  اين مكان ) .0

ان به حضو  د  سایات شب د  ايان مكا   نداشتن تمايل .1

(1-2)  

5.18 5.52 

به ايااد ا تباط با افراد غريباه و ناشانا     نداشتن تمايل .1

(1-2)  

5.01 5.27 

 7.45 7.25  (2-1پاکیزه نبودن و ک یف بودن فضای مكان ) .2
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 آنهای  و گویه« ناامنی ناموسی»میانگین شاخص »: 3جدول 

 میان ین احاا  ناامني ابعاد مولفه ناامني ناموسي

 بي دفاعی د  فضا

 میان ین احاا  ناامني

 با دفاعد  فضای 

 28.19 77.12  (2-51احاا  ناامني ناموسي )

 7.81 5.00  (2-1تنه زني مردان به زنان ) .2

 5.18 5.94  (2-1متلک گويي به زنان توسط برخي افراد ) .7

وجود افرادی که د  صو ت بروز مشكل کمک  .5

  (2-1کنند )

7.14 7.18 

 7.91 5.05  (2-1ه نای غريبه و نامناسب )ن ا .0

احاا  خطر به خارر حضاو  آدمهاای نارزه و     .1

  (2-1فاسد )

7.12 7.92 

 7.28 5.40  (2-1شنیدن الفاظ  کیک، ناشايات و ناسزا ) .1

 7.75 7.84  (2-1به حضو  مكر  د  مكان ) نداشتن تمايل .2

 

 آزمون فرضیه ها
 به تفکیک فضای بی دفاع و فضای با دفاع« اس ناامنیاحس» میانگین متغیر»: 1 جدول

متغیر 

 واباته

ی فضا

 شهری

حام 

 نمونه

انحراف  میان ین

 معیا 

اشتباه استاندا د 

 میان ین

 د جه

 معني دا ی

احاا  

 ناامني

 111/1 2.40598 21.24778 92.21 711 بي دفاع

 2.52580 21.10121 21.57 204 با دفاع

 

= 4.444برابار باا )  « فضاای شاهری  »و « احااا  نااامني  »آمده  ابطاه   دا ی بدست اد جه معن

signلیا  ؛تر از میزان آلفای قابل قبول د  تحقیقات یلوم اجتمایي است ( است که کوچک

اصلي مو د پایيرش   ۀدلیل و مد ک کافي برای  د فرضیه صفر تحقیق وجود دا د و فرضی

دفااع  دفااع و با  باي    ي د  دو گاروه فضاانای  گیرد. با توجه به میان ین احاا  ناامن   ميقرا

ری  ا بااه دفااع شااهر تهاران احاااا  امنیات کمتاا    مشاخص اساات کاه فضااانای شاهری بااي   
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ع احاا  امنیات شاهروندان بیشاتر    اند و د  فضانای شهری با دفا شهروندان تهراني بخشیده

 باشد. مي

 
 دفاع و فضای با دفاعبه تفکیک فضای بی « احساس ناامنی» میانگین ابعاد متغیر»: 11 جدول

حام  ی شهریفضا ابعاد متغیر واباته

 نمونه

انحراف  میان ین

 معیا 

اشتباه استاندا د 

 میان ین

 د جه

 معني دا ی

 111/1 4.50 1.15 77.14 712 بي دفاع ناامني مالي

 4.08 1.91 28.92 204 با دفاع

 111/1 4.72 0.00 77.27 712 دفاع يب ناامني جاني

 4.50 0.48 28.15 204 با دفاع

 111/1 4.57 1.21 74.49 712 دفاع بي ناامني  واني

 4.58 0.11 22.79 204 با دفاع

 111/1 4.57 1.72 77.12 712 دفاع بي ناامني ناموسي

 4.00 1.78 28.19 204 با دفاع

 

فضاای  » و« احااا  نااامني  »دا ی بدست آمده برای  ابطه بین ابعاد متغیر وابااته   اد جه معن

تر از میزان آلفای قابل قبول د  تحقیقات  ( است که کوچکsign= 4.444برابر با )« شهری

و لیا دلیل و مد ک کافي برای  د فرضایه صافر تحقیاق وجاود دا د      ؛یلوم اجتمایي است

گیرد. با توجه به میان ین احاا  ناامني د  چهاا  مولفاه    فرضیه اصلي مو د پیيرش قرا  مي

احااا  نااامني   »و « احااا  نااامني  واناي   »، «احاا  ناامني جاني»، «ي مالياحاا  ناامن»

د  فضانايي کاه باه یناوان فضاای      مشخص است که د  نمه ابعاد فوق شهروندان« ناموسي

اند و د  نمه مولفاه   احاا  امنیت کمتری  ا منعكس کردهدفاع و ناامن تلقي شده است  بي

که به  ینوان فضاای بادفااع و ايمان تعرياف شاده       نای چها گانه مو د مطالعه د  فضانايي

 ند.اا  امنیت بیشتری برخو دا  ناتاست شهروندان تهراني از اح
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 گیری بحث و نتیجه

اين پژونش احاا  امنیت  ا د  چها  بعد )احاا  امنیات  واناي، احااا  امنیات ماالي،      

ن داد کاه د   احاا  امنیت جاني و احاا  امنیت ناموسي( سانایده اسات کاه نتاايج نشاا     

باه   نرچها  مولفه ذکر شده احاا  امنیت شهروندان تهراني د  فضانای بادفاع شهر تهاران 

 دفاع شهر تهران بیشتر است. دا ی  از فضانای بياررز معن

اين موضوع د  نظريات تبییني پژونش نیز مو د توجه قارا  گرفات. بار حااب  ويكارد      

تواناد باه    ماي  ي برخي نقاط شاهر تهاران  مكاني فرض شده است که شرايط فیزيكي و محیط

شهری  ا گرفته و امنیت شخصي  ا حاصل نماياد.  نای  ای موثر جلوی  وقوع خشونت گونه

 د  اين  ويكرد تصو  بر ايان اسات کاه  ابطاه ای باین مكاان و  فتاا  وجاود دا د و  فتاا          

ي قاد  خواناد  د و با رراحي مناسب، محیط فیزيكشوتواند با توجه به تاثیر مكان اصالح  مي

ن   فتا ناای  مناسب فارا  ماا  نای  مخفي،  اهنای  پنهان، مكاننای  بود با از بین  بردن گوشه

ناايي کاه رراحاي     هر تهران مالحظاه شاد فضاانا و مكاان    ای که د  ش مارمانه شود به گونه

مندی شهروندان بیشاتر باود. د     مناسب داشتند توان جرم خیزيشان کمتر و احاا   ضايت

حیط فیزيكي قاد  است از رريق افزايش کنترل، مراقبت و نظاا ت فضاانای شاهری،    واق  م

دستر  بودن و مداخله شهروندان د  استفاده از فضا، بایث افزايش احااا  امنیات شاود.    

اين  ويكرد بر توانمند سازی محیط کالبدی شهر از بعد فیزيكي وکنترل و بازدا نادگي د   

تار  از قربااني    د داشته اسات و تحقیاق حاضار نشاان داد    تاکی انبعد مكان  فتا نای مارم

دفاع د حال افزايش و به تب  آن احاا  امنیت د  حاال کاانش باوده     شدن د  فضانای بي

نای ماافربری ياا کوچاه ناای     ای بي دفاع شهر تهران م ل پايانهاست. يعني مختصات فضان

، اضطراب، سرد گمي و تنگ و تا يک و شرايطي از اين دست شهروندان  ا دچا  تشويش

د و بالعكس فضای ايمن و بادفاع بایاث  شو منار به افزايش احاا  ناامني مي ده وکرتر  

 يافته دي ار نشاان   نای تاامن کننده ناتند. ده و یامل و مان  بازدا نده فرصتامنیت خارر ش

يات   اک ر دند که شهروندان د  انتخاب فضانای ناامن د  کل شهر تفاانم ناابي دا ناد.    مي
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خلااوت نااای  کوچاه ،ناای نیمااه کااا ه ومخروبه  نساااختما ،آنهاا د  منااارق مختلاف شااهری  

صوصیات برخاي  خ کنند. مي پرازدحام  ا فضانايي با امنیت کم ا زيابينای  مكان،وتا يک

 کند. مي ست که زمینه تر  بیشتری  ا فرانما ای فضانای شهری به گونه

ن اومي وخصوصاي بار نقاش سااکن    مطابق نظرجاکوبس که ضمن تفكیک بین فضای یما 

داند که بايد  مي کند و رراحي ساختماني  ا يک یامل نظا تي مي تاکید «د  خیاباننا  چشم»

 و به خیابان گشوده باشند، با نتیاه فرضیه اصلي نماو نات که فضانای شهری  ا از منظر 

 داند. مي میزان نظا ت وامنیت متفاوت

 کناد و  ماي  جاو و تي  ا د  فرننگ مردم جاات  اپوپو ت  اسا  شكل گیری فضای زيا

نتايج اين تحقیق نشان داد تفااوت   .داند مي تفاوت فضای کالبدی  ا ناشي از تفاوت فرننگ

غرب و مرکز با توجه به امكاناات   ،کالن شمال، جنوب، شرقنای  احاا  امنیت د  حوزه

 دند. رضیه اصلي  ا مو د تقويت قرا  ميف ونبوده  دا  ا فاني وشهری  معن

فضای قابال دفااع نیاومن )اصال قلمروگراياي، نظاا ت، تعرياف مارز، تصاوير و فضاای           

اجتمایي( که د  صدد انتظام بخشیدن به فضا بود و بیش از حد بر نقش اجتماایي فضاا کاه    

 کناد.  ماي  د بیانشو مي يا تر  شديد ساکنان نداشتن چ ونه اين امر منار به احاا  امنیت

ن داد احاا  امنیت اجتمایي به شدت متاثر از ناوع فضاای شاهری    نتايج اين تحقیق نیز نشا

خصوص بعد امنیت جااني منطباق باا    دند، به  مي است که نظريه نیومن  ا مو د حمايت قرا 

 باشد. مي ايده نظری نیومن

ماتقیمي میان ظانر آشافته و   ۀترو ی پنچره شكاته ويلاون حكايت از اين دا د که  ابط

ونش ژنا و وقوع جارم و احااا  نااامني وجاود دا د. نتاايج پا       ساختماننا و  نظم خیابان بي

فضاانای کالبادی    ويژه احاا  امنیت  واني متاثر از هحاضر نشان داد ابعاد احاا  امنیت ب

دفااع شاهر تهاران احااا  امنیات  واناي        ای که فضاانای منتخاب باي    شهری است به گونه

و فضای شهری باا مختصاات قابال دفااع و     کند  مي کمتری  ا برای شهروندان تهراني ايااد

 کند. مي ايمن احاا   واني کمتری به شهروندان تهراني القاء
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ناته اصلي نظريه فضای قابل دفاع نیومن است با اين تفاوت کاه یاالوه بار     CPTEDنظريه 

ا اضاي نیاز کاا برد دا د. د  تحقیاق حاضار بارای       ناای   منارق ماكوني  به دي ار کاا بری  

بااي دفاااع شااهری بااه مختصاااتي توجااه شااد )نظااا ت ربیعااي، نظااا ت     انتخاااب فضااانای

پلیس، اصل تعرياف مارز، نشاانه گایا ی مناارق، غلباه بار        نای  الكترونیكي، حضو  گشت

 ۀفاصله و جدا بودگي به کمک ا تبارات( که ماخوذ از ايان ديادگاه باود و آزماون فرضای     

ۀ نظريا  تهاران اسات.  ناای تراو ی فاوق د  فضاانای منتخاب شاهر        صلي منطبق با ويژگاي ا

آمیاز د    کناد احتماال باروز  فتا ناای خشاونت      ماي  بیان پیش یری وضعي از جرم کال ک

ناای   نای مخروبه و متروکه، کوچاه  نای فاقد گشت پلیس، مكان دفاع، مكان بينای  خیابان

دفااع دا ای   حاضار نیاز نشاان داد فضاانای باي      تا يک و خلوت بیشتر است، يافته پاژونش 

و ن راني د  شهروندان  ق به شدت موجب تشويش و سرد گمي و اضطرابنای فو ويژگي

 د.شو تهراني مي

 پیشنهادات

کنناد   مي نايي ناتند که حتي د  رول سایات تغییر فضانای بي دفاع شهری دا ای ويژگي

باه تبا     شهری ونای  سازی برای نوع خاصي از خشونت و زمینهدفاع شدن فضا  و موجب بي

 نای اجتمایي و متغیر بودن ويژگيبنابراين د  ا ا ه  انكا  بايد  ؛شود يم آن احاا  ناامني

 اجتمایي  ا د  نظر داشت. -تاحدودی فیزيكي

یالوه بر اين بايد اين مارله  ا د  نظر داشت که دستكا ی وتغییر دادن جز ي يا کلاي د   

باشاد.   اقتصادی، اجتماایي و فرنن اي چنادان میاار نماي     نای  نا به سبب محدويت ويژگي

 يزی بد و بدون مطالعه ناتند و برخي  برنامه   بعضي از فضانای شهری د  تهران محصول  

اناد. بار ايان     ند که سبب بي دفاع شدن فضانا شاده شو مي تغییراتي دي ر به مرو  زمان دچا 

دفااع   برای کاساتن از شادت باي   کا نا و پیشنهادات بايد د  اولويت نخات   اه ۀاسا ، ا ا 

 کاستن از شدت یوامل بي دفاع کننده باشد. بودن يا
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باشاند کاه    مي نايي دفاع شهری د  تهران دا ای انوایي از ويژگي مضاف بر اين فضانای بي

گیرند و حیف يک ويژگي سبب تقويت  مي بایا ی از آنها به نویي د  مقابل يكدي ر قرا 

م اال   رایبا  ؛سازد مي تعدآماده يا ماشودکه فضا  ا برای وقوع ناامني  مي يک ويژگي دي ر

ناايي مانناد امكاان     داشتن ديوا نای بلند برای جلوگیری ازسارقت، سابب کاانش ويژگاي    

کنترل و نظا ت،  ويت بصری مناسب و...مي شود که اين امار زمیناه سااز فضاا بارای ناوع       

 شود. بنابراين ا ا ه  انكا  د با ه فضانای بي دفاع شهری، اساساا باياد   مي دي ری از ناامني

فضاانا بار اساا      «متناسب ساازی »شدت یوامل بي دفاع کننده و « متعادل سازی»د جهت 

ساز ياک   تا تقويت يا کانش يک یامل زمینه نای فیزيكي واجتمایي صو ت گیرد ويژگي

نوع دي ری از ناامني نشود بلكه اين تغییرات بايد د  جهت افزايش قابلیت کلاي ياک فضاا    

 احتمال وقوع ناامني  ا به حداقل برساند. قابل دفاع تر شدن باشد و برای

فاقاد  گااه  فضانای بي دفاع د  نفاط مختلف تهران دا ای  ويت بصری ضعیف بوده و  .2

. د  اين  استا د  رراحي وساخت فضانا به  ويت بصری مناسب وديده است  ويت بصری

پایچ   ختمانها،د قرا  دادن نمای کنا ی ساا شوشدن از زوايای مختلف به میزان مناسب توجه 

ممكان   حاد  ناا تاا   ناا د راول خیاباان    یقاب  فت اي سااختمان    خم دا کردن براثرجلاو و  و

 ؛جلوگیری شود

نای نظا تي محدود ناتند ود موا دی فاقد فرصت  اک ر  فضانای ناامن دا ای فرصت .7

ناای   برای کاستن شادت ايان ويژگاي د  فضاانا وافازايش فرصات      . ندنات نظا ت وکنترل

موانا  فیزيكاي مانناد     مشرف به فضانا تعبیاه شاود و  نای  بالكن پنچره ود ب و نظا تي بايد

 ؛د ختان پرشاخ وبر   ا کانش داد

افراد د  برخاي فضاانا)خلوتي بمادت روالني(ازیوامال نااامني       ماتمرنداشتن  حضو . 5

توان با تغییرات د  شرايط فیزيكي وکا بری فضا،  مي ،است. برای اصالح وتغییر اين شرايط

واستقرا  فضانايي مانناد پاا ک   نا  اينكه د  زمان مكان يابي فعالیت ازخلوتي فضا کاست يا

ياا باا    فضای سبز دقت شود تابتواند د اک ر سایات تعدادی قابل توجه به خود جیب کند و
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فقار   توان به ا تباط مردم باا فضاا کماک کارد و     مي انتقال يک فعالیت شاخص به يک فضا

 ؛فعالیتي فضا  ا کاست

تاوان از تاراکم    ماي  ازدحام افراد یامل دي راحاا  ناامني است.با مداخالت مديريتي .0

افراد د  يک فضا کاسات ما ال اياات اه اتوباو  د مكااني نامناساب جلاوی مرکاز خرياد          

فروشاي وکیوساک    ناای دي اری مانناد دسات     پر ونق قرا  گرفته کاه د  کناا ش فعالیات   

نا به مكااني دي ار وباا مكاان ياابي       ل برخي ازاين فعالیت وزنامه فروشي... قرا  دا د باانتقا

 ؛توان جلوگیری کرد مي د ست برای فعالیتي خاص ازحام وشدت ازدحام

باه غاافل یری    مناار  ح ناگهاني د مایر حرکت پیاده نبايد ايااد شاود تاا  طاختالف س .1

ایاث کاانش   افراد وکانش ايمني آنان نشود م ال قرا  دادن تاک پلاه د  پیااده  وناا کاه ب     

 ؛شد با شود مااز نمي مي ايمني

نوايي برای یبو  پیاده ماایر یباو  افاراد د  راول پال باياد قابال         . د صو ت نصب پل1

 ؛ ويت باشد وتوسط تابلونا وساير الحاقات پوشیده نشود

برای افزايش ايمناي باياد د  نقااط قابال دياد نصاب        نای حمل ونقل یمومي، ايات اه .2

 ؛فرانم شودنا  سايش اقلیمي کلیه ايات اهآسرپناه مناسب باشند و يي وشوند ودا ای  وشنا

 وناا کاه منارباه     وپیااده ناا   ونابش ناا   از قرا دادن تاهیزات ومبلمان شهری د  تقار  .9

 ؛شود پرنیز کرد مي مادود شدن وکانش امنیت یابرين

زيااد نباشاد   ناا   وگوشاه ناا   نا وگنج نموا ید دقت کرد تا نانا باي د  مكان يابي پا ک .8

نای  فتا ی گوناگون )مانناد قادم    نا د  نظر گرفتن قرا گاه وضمن اينكه د  رراحي پا ک

 ؛ضرو ی است زدن،نشاتن،استراحت و...(

نايي که به رو  مااتقیم باه    تلفن الزم است د  نقاط خلوت ود  فضانای کمتر تردد، .24

تا احاا  د  دساتر  باودن   پلیس يا او یانس وصل ناتند نصب شوندنای  مراکز فو يت

 ؛دشوکمک د  افراد ايااد 
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 به منظو  بازشناسي فضای شاهری و حفاظ خااررات جمعاي، حفاظات از یناصار باا        .22

ا زش وخارره ان یز باقیمانده د  مایر الزم است به افزايش تعلقات مكاني کماک کارده و   

شهرخود »توان گفت که  مي شود. مي به ماندگا ی افراد د  محله و پايدا ی سكونتي  منتهي

شهرتالی اه خاارره  »ناست.  مكان وخارره د  پیوند با اشیاء و «خارره جمعي مردمش است

 .«جمعي است

با مديريت خارره جمعي )به مفهوم مو يس نالبواکس( باه کماک رراحاي شاهری،      .27

ناده  کنبازگو استفاده از مصالح و فرمها و یناصری که به نویي تدایي کننده زمان گیشته و

پیشینه تا يخي فضای شهر باشد ضرو ی است. خارره با استفاده از پیوند دادن فرد به مكاان  

   ساند. مي کمکدند و به ثبات جمعیتي  مي به کنش و تاربه جهت

 

 فهرست منابع

 سمت.  :تهران .جامعه شناسي انحرافات(  .احمدی، حبیب ) -

 آبان 78 وزنامه نمشهری، .ن اني به فلافه یيل دلوز .(2590محمد ضا) ا شادی، -

مامویاه مقااالت نماايش امنیات     . امنیات سااختا اجتمایي  .(2590اصغر) افتخا ی، -

 نشرگلپونه ،2شما ه معا نت اجتمایي ناجا، اجتمایي،

 دانش اه تربیت مد  . :تهران  .فضا و نابرابری اجتمایي(. 2522) یماد، افروغ -

 :تهاران  .ساي احااا  واد اک   وان شنا.( 2522کريم خاداپناني)  ؛محمود ايرواني، -

 سمت

 .احااا  امنیات شاهروندان تهراناي     بر ساي یوامال ماوثر بار     (.2599) بهارام  بیات، -

 .شما ه اول. سال اول. فصلنامه انتظام اجتمایي

 انتشا ات دانش اه تهران: تهران. تحلیل فضانای شهری.(2521سیدحاین) بحريني، -

 .جمه پژونشكده مطالعات  انبردیتر .نا و نرا  مردم، دولت (.2529) بوزان، با ی -

 انتشا ات مطالعات  انبردی.
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 .چاا چوبي تاا ه بارای تحلیال امنیات     (. 2591) الي ويو ، ياپ دوويلد ،با ی ،بوزان -

 چاپ اول. .انتشا ات مطالعات  انبردی .ترجمه یلیرضا ریب

دانشا اه   فضای شهر، حیات مدني و نیرونای اجتماایي. (. 2528پا سي، حمید ضا ) -

 ن. پايان نامه کا شناسي ا شد گروه شهرسازی.تهرا

وزا ت : تهاران .  اننمای رراحاي فضاانای شاهری د اياران    .(2590پاکزاد،جهانشاه) -

 ماكن وشهرسازی

پاياان ناماه کا شناساي    ) .فضاانای قابال دفااع شاهری    (. 2527) مصاطفي  ،پود انچي -

  .دانش اه ننرنای زيباتهران:(. ا شد

فصالنامه مطالعاات    .ترجمه منیژه نويدنیا. اجتمایي معما ی امنیت(. 2597) وی ، پل -

  انبردی.

ترجماه خشاايا  بی اي و     . وان شناسي تعامل اجتماایي  .(2525پي فرکا ، جوزف  -

 مهرداد فیروز بخت، نشراباد.

 انتشا ات پیام نو : تهران. جامعه شناسي شهری.(2595غالمعبا ) توسلي، -

فصاالنامه نامااه پاازونش  . تمااایيفضااای شااهر و  وابااط اج . (2597نااوين ) تااواليي، -

 1فرنن ي،سال نفتم،شما ه 

مامویه مقاالت نمايش ملاي پیشا یری   . امنیت اجتمایي. (2592حاین) جاجرمي، -

 معاونت آموزش ناجا: ازجرم،تهران

ترجماه   .نا د  محیط انااان سااخت   آفرينش محالت و مكان(. 2591) ديويد، چپمن -

 .شر دانش اه تهرانن .تهران: رزاد فريادی و منوچهر ربیبانهش

ترجماه   .زنادگي خصوصاي وجمعاي   ناای   یرصاه . (2521سرگري اياوان)  چرمايف، -

 انتشا ات دانش اه تهران: تهران منوچهرمزيني،

 آبی ر تهران:.  يخت شناسي وتشريح گیاني. (2591فیروزه) چلبیان، -

 . تهران: نشر ني.جامعه شناسي نظم(.  2521چلبي، ماعود ) -
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مالاه جامعاه   . ای کنش ابزا ی تنظیماي د  نظرياه ساازی   فض. (2592ماعود) چلبي، -

 2شما ه  شناسي،

دو ه  ماله جامعه شناسي،. تحلیل چندسطحي انزوای اجتمایي.(2595چلبي،ماعود) -

 7شما ه  پنچم،

 .چا چوب  وش شاناختي بارای بر ساي احااا  امنیات     (. 2590) ابرانیم ،حاجیاني -

 شما ه دوم و سوم. .اانتشا ات ناج. فصلنامه مطالعات امنیت اجتمایي

نشر معاونت فناي و یمراناي    :تهران. استخوان بندی شهر  (.2521) حمیدی و دي ران -

 شهردا ی تهران. جلد اول.

 .پژونشاي ناای   احااا  امنیات تااملي نظاری برپاياه يافتاه      (. 2591) حااین  حایني، -

 .0شما ه  .سال پنام. ت و تحقیقات امنیت وزا ت کشو ادفترمطالع. فصلنامه امنیت

نقش رراحي شاهری د  اياااد فضاانای یماومي امان د       (. 2592) رانره ،خاموشي -
رراحاي  )پايان نامه کا شناسي ا شاد  شاته    .نای اجتمایي  استای کانش نانناا ی

 دانش اه تربیت مد  .تهران: (. شهری

ای احاا   ررح تحقیقاتي بر سي مقاياه (.2591)یلي محمد ، ضايي ؛دالو ، یلي  -
 ران، يزد و کل کشو .امنیت د  ته

نشار قاد    : مشاهد  ،ترجمه حااین بهاروان   .جامعه شناسي شهر (.2522) ديكنز، پیتر -

 چاپ اول..  ضوی

 .دانش اه تهران:تهران. لغت نامه دنخدا. (2550یلي اکبر)،دنخدا -

نشار  :تهاران  ترجمه خارو افضالیان، . اناان شناسي ماكن. (2590آمو )، اپوپو ت -

 خانه ننرمند

. مامویاه  د آمدی بر یوامل ماوثر بار احااا  امنیات    (. 2590حمود ) جبي پو ، م -

 .  معاونت پژونش دانش اه یلوم انتظامي.7مقاالت
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)پاياان ناماه کا شناساي ا شاد      ناای اجتماایي.   فضا و آسایب  (.2594 ستمي، زنرا ) -

 دانش اه تهران. دانشكده محیط زيات(. 

و  زناان د  فضاانای   بر ساي یوامال محدودکنناده حضا    (. 2599 ضازاده،  اضایه )  -
 .59نشريه ننرنای زيبا، شما ه  .شهری

 05شما ه  ،نشريه نامه. شهروندی  وامنیت.(2590زينالي،امیر) -

. امنیت اجتماایي خاانواده ومحال ساكونت    .( 2591نويدنیا، منیژه ) ؛سا وخاني، باقر  -

 .77فصلنامه  فاه اجتمایي. سال ششم. شما ه

.  ابطاه ساالمت اجتماایي و امنیات اجتماایي     بر ساي  .( 2599سام آ ام، یازت ا  )  -

 سال اول شما ه اول. فصلنامه انتظام اجتمایي.

ترجماااه ابوالقاسااام   .جامعاااه شناساااي شاااهر . (2594ماياااک الااان وود)  سااااوج، -

 سمت:پو  ضا،تهران

پژونشاكده  : قام  .جامعاه شناساي کااروی وکنتارل اجتماایي     .(2594یلي،) سلیمي، -

 حوزه ودانش اه 

سااازمان انتشااا ات  :تهااران. رافیااای اجتمااایي شااهرنا جغ.(2598حاااین) شااكو ي، -

 دانش اني

دانشا اه  : ترجماه اساماییل چاوشاي،تهران   .نظام شاهری  . (2592جان  ناه )  شو ت، -

 تربیت معلم

 نقش آساايش محیطاي فضاانای شاهری د پیشا یری از     . (2592اسماییل) صالحي، -
 فصلنامه محیط شناسي. نانناا ی  فتا ی

نامه یلوم اجتمایي. ساال   اناان و شهرنشیني. .(2518صديق سروستاني،  حمت ا  ) -

 چها م.

. بر سي  یوامل تهديد کننده امنیت اجتمایي.( 2597صديق سروستاني،  حمت ا  ) -

 مامویه مقاالت امنیت اجتمایي
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. شاهر 9بر سي احاا  امنیت اجتمایي ازديادگاه شاهروندان  .(2590فرانک ) یربي، -

 مرکزارالیات ومدا ک یلمي ايران

. 1. فصالنامه  فااه اجتماایي. ساال     امنیات اجتماایي زناان   .( 2591خواه، فاردين ) یلی -

 .77شما ه

 نشرني:هران. تاناان شناسي شهری.(2595ناصر) ،فكوني -

انتشاا ات  :یبدالحاین نیک گهر،تهران. جامعه شناسي شهر.(2599يانكل) ،فیالكوف -

 اگه

ن نامه کا شناساي  پايا. فضانای شهری و فتا نای خشوني. (2599سهراب) قهرماني، -

 ا شد،دانش اه تهران

ترجمااه احمااد . جامعااه وفرننااگ یصرارالیات،اقتصاااد،. (2594امانو اال) کاسااتلز، -

 یلیقلیان وافشین خاکباز،تهران،نشر ررح نو

: تهاران . مامویاه مقااالت نماايش ملاي پیشا یری ازجارم      .(2592یباا )  کاظمي، -

 معاونت آموزش ناجا

. ترجمه محمد یلاي قاسامي.   ه شناسي امنیتبه سوی جامع.( 2590کلمنتس، کوين ) -

 فصلنامه مطالعات  انبردی. انتشا ات پژونشكده  انبردی. سال نشتم. شما ه دوم.

 . مامویه مقاالت. شما ه اول.شناختي امنیت تبیین  وان.( 2591گلزا ی، محمود ) -

 نشرني: تهران ترجمه منوچهرصبو ی،. جامعه شناسي. (2521آنتوني) گیدنز، -

. ترجمااه پاشاشااريفي. مباااني پااژونش د  یلااوم  فتااا ی.( 2597، فاارد. ان )کرلینااار -

 تهران: انتشا ات آوای نو .

 بر ساي میازان احااا  امنیات د  باین شاهروندان کشاو .       .(2591کرامتي، مهادی )  -

 .1و2فصلنامه مطالعات امنیت اجتمایي. سال دوم شما ه 

مامویاه مقااالت    . انكا ناای تحقاق امنیات اجتماایي    .(2590محمود) کالنچیان، -

 انتشا ات گلپونه شما ه يک، معاونت اجتمایي ناجا، نمايش امنیت اجتمایي،
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. ترجمه یلیرضا ییني فر. تهران: دانش اه آفرينش نظريه معما ی(. 2595لنگ، جان ) -

 تهران.

 . ترجمه منوچهر مزيني. تهران: دانش اه تهران.سیمای شهر(. 2595لینچ، کوين ) -

(مااانعي باارای مشااا کت وتوسااعه ملي،نامااه    2595ضااا)یلااي   محاااني تبرياازی،  -

 پژونش،فرننگ وا شاد اسالمي

 انتشا ات دانش اه بهشتي: تهران.  وان شناسي محیط(2512شهرناز) مرتضوی، -

. ترجمه فرناد مرتضايي. تهاران: نشار   رراحي فضای شهری(. 2590مدني پو ، یلي ) -

 پردازش و برنامه  يزی شهری.

. فصالنامه یلماي   م و خشونت د  فضای یماومي شاهری  جر(. 2591مديری، آتوسا ) -

 .77پژونشي  فاه اجتمایي. سال ششم. شما ه

مالاه مطالعاات   . تحلیل جامعه شناختي ازتناقضات فضاايي .(2599يعقوب ) موسوی، -

 7شما ه  دو ه سوم، اجتمایي ايران،

. انتشاا ات ساازمان یقیادتي    جمعیت و امنیت اجتماایي (. 2520ناصری، محمدباقر ) -

 اسي نیروی انتظامي.سی

انتشاا ات  : تهاران . دانشانامه جارم شناساي   . (2522یلاي حااین)   نافي ايرندابادی،- -

 دانش اه بهشتي

دو ه  فصلنامه مطالعات  انباردی، . د آمدی برامنیت اجتمایي.(2597منیژه ) نويدنیا، -

 28ششم،شما ه 

عاات امنیات   فصالنامه مطال . گفتماني پیراماون امنیات اجتماایي   .(2591منیژه) نويدنیا، -

 1-0شما ه  سال دوم، اجتمایي،
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های نظام اداری ابالغ شده از سوی مقام رهبری، در توسعه  بررسی تاثیر سیاست

 فرهنگ سازمانی مرزبانی ناجا

 1سرهنگ مسعود سلطانی
 92/60/29تاریخ پذیرش:    11/60/29تاریخ دریافت: 

  چکیده
بنيادي در ساختار  بسوي تحولي و توسط رهبر معظم انقالب ابالغ هاي كلي نظام اداري كشور سياست  :زمینه و هدف

در  4141ایران در افق  ساله جمهوري اسالمي انداز بيستاقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي و امنيتي براي تحقق چشم

هاي اداري موجود در ناجا مؤید آن است كه غالباً فاقد قوانين و مقررات حال حركت است. بررسي و ارزیابي سوابق نظام

هاي ابالغي نظام اداري در  بررسي تاثير سياستاین تحقيق با هدف  باشند. ي معيارهاي یاد شده ميسازكاربردي براي پياده

هاي نظام اداري در توسعه فرهنگ سازماني  سياستآیا »و جهت پاسخ به این سوال كه  توسعه فرهنگ سازماني مرزباني و

 صورت گرفته است.« تأثير دارد؟مرزباني 

مورد   اي بوده و جامعه و ابزار جمع آوري اطالعات كتابخانه اي و پرسشنامهتحليلي  -توصيفي: پژوهش از نوع روش

 41نفر از مدیران و فرماندهان حوزۀ مركزي مرزباني ناجا با حداقل مدرک تحصيلي ليسانس و جایگاه  04مطالعه شامل تعداد 

سوالي كه پرسشنامه اول 62پرسشنامه نياز از دو  هاي مورد به باال كه بصورت تمام شمار انتخاب شدند. براي گردآوري داده

هاي نظام  هاي نظام اداري و پرسشنامه دوم مربوط به ميزان تاثير سياست مربوط به ميزان توجه و  تاكيد بر اجراي سياست

ست. جهت تجزیه و تحليل شده ا spssاي ليکرت استفاده و از طریق نرم افزار  اداري در فرهنگ سازماني با طيف پنج گزینه

هاي پرسشنامه، موضوع و اهداف پژوهش مورد تایيد متخصصان واقع  سنجش از نظر روایي محتوایي و صوري و انطباق سؤال

 مورد تأیيد قرار گرفت.   و پایایي پرسشنامه

ان تاثير هاي ابالغي و ميز دهد : الف( مقایسه بين ميزان تاكيد بر سياست هاي پژوهش نشان مي : یافتهیافته ها و نتایج

هاي ابالغي  هاي ابالغي كمتر از ميزان تاثير نهایي سياست یابيم كه ميانگين رتيه ميزان  تاكيد بر سياست نهایي آن  در مي

هاي نظام  هاي نظام اداري بطور جداگانه هم در مقایسه با ميزان تاثير سياست هاي ميزان تاكيد سياست است. همچنين شاخص

هاي ابالغي نظام اداري در توسعه فرهنگ سازماني مرزباني ناجا تأثير دارد و فرضيه اصلي  استاداري كمتر است؛   ب( سي

سياست  - سياست دانش و مهارت محوري  - سياست عدالت محوريهاي فرعي تحقيق )  شود؛ ج(  همچنين فرضيه تایيد مي

 است محوریت )تکریم( ارباب رجوع نظام سي - سياست محوریت تشکيالت كارآمد نظام اداري  - دین محوري نظام اداري 

هاي فرعي تحقيق هم  در توسعه فرهنگ سازماني مرزباني ناجا تأثير دارد؛ لذا فرضيهسياست محوریت معيارهاي توسعه(  -

 شود. تایيد مي

 

  های کلیدی واژه
 هاي كلي، مرزباني فرهنگ سازماني مرزباني ، نظام اداري، سياست 

                                                            
 كارشناس ارشد مدیریت و فرماندهي و عضو هيات علمي دانشگاه علوم انتظامي .4
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 مقدمه

هاي كلي آن توسط رهبر معظم انقالب بسوي تحولي بنيادي  و سياست نظام اداري كشور 

ساله انداز بيستدر ساختار اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي و امنيتي براي تحقق چشم

-ساالري و شایستهمحوري، شایستهبا محوریت عدالت 4141ایران در افق  جمهوري اسالمي

 گرایي ابالغ شد.ها و دانشبرنامه پروري مبتني بر اخالق اسالمي، اثربخشي

هاي مشترک بر رفتار و اندیشۀ  اي از باورها و ارزش عنوان مجموعه فرهنگ سازماني به

توان نقطه شروعي براي حركت و پویایي و یا مانعي در  گذارد و مي اعضاي سازمان اثر مي

يير و تحول در هاي تغ ترین زمينه راه پيشرفت به شمار آید. فرهنگ سازماني از اساسي

هاي جدید تحول بيشتر به تحول بنيادي سازماني نگاه  سازمان است نظر به اینکه برنامه

عنوان زیربنا به بستر  ها تغيير و تحول فرهنگ سازمان به رو هدف این برنامه كند از این مي

 .تحول است

حفظ » هاي نهادینه فرهنگ دیني و سازماني مرزباني نشانگر آن است كهبررسي ریشه

از متغيرهاي اصلي این فرهنگ « وريبهره»توجه به كار و مأموریت، و »، «ایثار » ، « كيان

كه از قدیم االیام در فرهنگ و خون مردم كشور نهادینه و « مرزباني»است كه در این ميان 

   . ایفا كرد« و تقدس كار « كار ارزشي»بعد از جنگ تحميلي نقش بارزي در تحقق نگرش 

شود كه به گونه اي فزاینده و  قلمداد مي فرهنگ سازماني در زمره مفاهيميسئله: بیان م

به ویژه از نيمه دوم قرن بيستم به بعد در ادبيات مدیریت و سازمان به كار رفته و مورد توجه 

صاحب نظران قرار گرفته است. فرهنگ سازماني موضوعي است كه به تازگي در دانش 

سازماني راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقيقات جدید در  مدیریت و در قلمرو رفتار

مدیریت، فرهنگ سازماني داراي اهميت روزافزوني شده و یکي از مباحث اصلي و كانوني 

شناسان و حتي  شناسان و اخيراً روان شناسان، جامعه مدیریت را تشکيل داده است. جمعيت

م در مدیریت مبذول داشته و در شناسایي اقتصاددانان توجه خاصي به این مبحث نو و مه
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وجود آورده و در حل مسائل و  ها و تحقيقات زیادي را به نقش و اهميت آن نظریه

 اند.  مشکالت مدیریت به كار گرفته

كه پس از مشورت با « نظام اداري هاي كلي سياست»اي با ابالغ  اهلل خامنه حضرت آیت

ها را موظف  این سياست كليه مخاطبان مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است،

پيشرفت آن را در فواصل  شدن آن را تهيه و كردند كه زمان بندي مشخص براي عملياتي

ها )رؤساي محترم سه قوه، نيروهاي  سياست مخاطبان محترم این .زماني معين گزارش كنند

شدن آن را  بندي مشخص براي عملياتيمسلح، مسئوالن نهادهاي غيردولتي( موظفند زمان

هاي دولتي  ابالغيه كليه دستگاه .تهيه و پيشرفت آن را در فواصل زماني معين گزارش كنند

ها تهيه و پيشرفت بندي مشخصي را براي عملياتي شدن این سياست شدند كه زمان موظف

 معين گزارش نمایند.  آن را نيز در فواصل زماني

ساختار »ري متشکل از چهار زیرنظام هاي ابالغي؛ نظام ادا در راستاي اجراي سياست

باشد.  مي« قوانين و مقررات حاكم»و « هاي انجام كار روش»، «نيروي انساني»، «تشکيالتي

توان در شش محور موضوعي  هاي یاد شده را مي سياست  بر  اساس نتایج تحليل مفهومي

ي محوریت معيارها -دین محوري  -دانش و مهارت محوري  -شامل)عدالت محوري 

محوریت تشکيالت كارآمد تقسيم بندي نمود.   -محوریت )تکریم( ارباب رجوع  -توسعه 

هاي سازماني بکارگيري  هاي نظام اداري نوین كشور، شناخت زمينه با توجه به ابالغ سياست

ها و چگونگي تعميم آن در ساختار اداري كنوني كشور به عنوان مسئله تحقيق  این سياست

هاي ابالغي مقام معظم رهبري در  ا با توجه به تدابير و سياستحاضر تعریف شد؛ لذ

هاي مذكور در توسعه فرهنگ سازماني موثر  پژوهش در پاسخ  به این سوال كه آیا سياست

هاي نظام اداري  بوده  است؟ كه جهت بررسي بيشتر موضوع ميزان توجه و تاكيد سياست

 توسط مسوالن سنجيده شده است. 

 



 21بهار  ویژه نامه -شانزدهمسال  -/   فصلنامه دانش انتظامی    22

با عنایت به اینکه مرزباني ناجا به عنوان پرچمدار  انجام تحقیق:ضرورت و اهمیت 

هاي كلي كنترل و مراقبت و امنيت مرزها و  حفاظت از مرزهاي ج. ا. ایران با ماموریت

محدودۀ انحصاري، اقتصادي دریاها و ایجاد پرده پوشش در مرزهاي كشور ج.ا.ا و 

استيفاي حقوق مرزنشينان و دولت  جلوگيري از تجاوزات و رسيدگي به مراودات مرزي و

ج.ا.ا  و اجراي معاهدات و پروتکلهاي دو جانبه مرزي و قوانين بين المللي و داخلي و 

هاي دولت ج.ا.ا در مرزها و مناطق دریایي را به عهده داشته و الزم است با  اعمال سياست

هاي  ا و فناوريه بهره گيري از سرمایه انساني متعهد و متخصص و امکانات موجود و روش

نوین كنترل مرز و استفاده گسترده از تجهيزات پيشرفته در حفظ و پاسداري از حریم ميهن 

هاي ابالغي نظام اداري نوین كشور، و ضرورت كشور اقدام كند. با توجه به سياست اسالمي

ها و چگونگي تعميم آن در توسعه هاي سازماني بکارگيري این سياستشناخت زمينه

تواند نظام  و از آنجایي كه اهميت دادن به فرهنگ سازماني مي سازماني مرزبانيفرهنگ 

اداري سازمان ارتقا و بهبود یافته و در نهایت به اعتالي سطح عملکردي سازمان كمک 

هاي ابالغي نظام اداري در توسعه فرهنگ سازماني  كند الزم است ساز كار و برنامه سياست

هاي ابالغي  فلذا ، ميتوان ضرورت شناخت ارتباط سياست .مرزدباني تدوین و عملي شود

توسط مقام معظم رهبري نظام اداري و فرهنگ سازماني را بعنوان اولویت پژوهش مطرح و 

هاي نظام اداري ابالغي مقام معظم رهبري در توسعه  بر همين اساس بررسي تاثير سياست

گرفته تا با شناخت تاثير این  فرهنگ سازماني مرزباني مورد بررسي تحقيق حاضر قرار

 هاي ابالغي تدوین شود.   ها راهکارهاي عملي در اجراي صحيح و مطلوب سياست سياست

 مبانی نظری تحقیق

معاني مشترک یا الگوي یکسان تفکر و رفتار است « فرهنگ»وال اصفرهنگ سازمانی: 

ه چه چيزهایي بها گوید به چه چيزهایي توجه كنيم، چگونه واكنش نشان دهيم و بكه مي

توان نوعي نرم افزار ذهني قلمداد كرد كه به رفتار و نگرش  بدهيم. در واقع فرهنگ را مي

اگر مجبور »گوید: دهد. اهميت فرهنگ تا به آنجا است كه جين مانته مي افراد جهت مي
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(. در واقع 6442)استيمسون، « كردم بودم كه دوباره شروع كنم از فرهنگ شروع مي

شود. عالوه بر این، از آنجایي كه فرهنگ به مثابۀ شالوده فکري افراد قلمداد ميفرهنگ 

گيري فرهنگ در بلند مدت را نباید از نظر دور داشت. به  اي نرم افزاري است، شکل مقوله

عناصر  4عبارت دیگر، ساخت یا تغيير فرهنگ نيازمند زمان طوالني براي نهادینه شدن

طبان است. همچنين، پيچيده بودن فرهنگ به دليل كثرت فکري مورد نظر در ذهن مخا

عوامل تأثيرگذار در ساخت آن و نيز خروجي فرهنگ به صورت رفتار را نباید نادیده 

توان نسبت به تشخيص و  گرفت و به تبع همين پيچيدگي فرهنگ است كه به سهولت نمي

 ارزیابي فرهنگ اقدام كرد.

سيما و منظري از سازمان است « فرهنگ سازماني»، با توجه به مفاهيم مستخرج از فرهنگ

(. این تعریف 4211كند)قرباني و دیگران، كه احساسي خاصي در مورد سازمان ایجاد مي

بسيار كلي بوده و در بردارنده مجموعه عواملي است كه بر روي هم منجر به ایجاد دركي 

يت را در فرد ایفا شود. فرهنگ در هر سازمان نقش شخص از سازمان نزد دیگران مي

ها را  كند. فرهنگ پنهان است؛ اما قدرت ایجاد مفاهيم و جهت دهي حركت مي

توان اهميت فرهنگ سازماني را  (. از عبارت باال هم مي4211دارد)قرباني و دیگران، 

استنباط كرد. دنيسون و الیف هم ضمن اشاره به غير ملموس بودن فرهنگ سازماني، بر 

ان به نحو با اهميتي با  فرهنگ سازماني و قوي تر بودن قانون فرهنگ آشنایي افراد سازم

(. از منظر ادگار 4211كنند)قرباني و دیگران،  نسبت به هر قانون دیگر در سازمان تأكيد مي

هاي اساسي یک گروه معين است كه در حين فرض، الگوي پيش«فرهنگ سازماني»شاین 

رج از سازمان و نيز هماهنگ شدن با هم در درون فرآیند سازگار ساختن خود با مسائل خا

گيرد. چون این الگوها براي حل مسائل جواب سازمان، ابداع یا كشف شده و یا شکل مي

داده است، اعتبار آنها در نزد اعضاي گروه به اثبات رسيده و در نتيجه به عنوان شيوه 

                                                            
1.Organizational Culture 
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ماني به اعضاي جدید صحيح درک كردن، اندیشيدن و احساس نمودن در مورد مسائل ساز

 (. 4211شود )مرتضوي و دیگران،  نيز آموخته مي

كند. برخي  فرهنگ سازماني، نقش بسيار راهبردي در انسجام یا افول سازماني ایفا مي

سازمان و مدیریت معتقدند كه فرهنگ سازماني، نوعي  نظران حوزه علميصاحب

عنوان یک تفکر غالب در عرصه  ریزي اندیشه جمعي است كه در ساليان اخير به برنامه

ها مطرح بوده است. این اندیشه جمعي، متمایزكننده اعضا از یک گونه با گونۀ  سازمان

هاي انساني كار كرده باشد، از وجود این  دیگر است. هر كسي كه به نوعي با جمع و گروه

 (. 6442پدیده مهم سازماني، آگاه است )مهربان، 

ني عالوه بر اینکه بر نظام رفتاري كاركنان یک سازمان به این ترتيب، فرهنگ سازما

شود و بر  اي صحيح آموزش داده مي حاكم است، به كاركنان جدید هم به عنوان شيوه

هاي فرهنگ سازماني است كه كاركنان دو سازمان متفاوت به سياق  اساس همين آموزه

دهند. این عوامل  ميكنند. فرهنگ سازماني را سه دسته عوامل شکل متفاوت رفتار مي

اند از: گذشته سازمان، محيط، و كاركنان ورودي)همان منبع(. از این منظر  عبارت

گيري و تثبيت فرهنگ سازماني نقش بسياري بنيانگذاران اصلي و اوليه سازمان در شکل

 داشته و بر روندهاي تاریخي بعدي سازمان نيز تأثير غير قابل انکاري خواهند داشت. 

( برخي از مؤلفه هایي كه MCE( از مركز مدیریت اروپا )6442) 4ستيمسونبه زعم ا

اند از شش  توانند مدیران را در درک و شناخت فرهنگ سازماني یاري دهند، عبارت مي

 مؤلفه، كه با ذكر مصادیقي از هر شاخص در مرزباني به این شرح بيان مي شوند: 

ي محيط كار بيانگر باورهاي نهفته در : اشکال ، تصاویر، نحوه آرایش و معمارنمادها

افراد و تصميم گيرندگان است؛ در فرهنگ اصيل مرزباني دوري از آرایش ظاهري و 

تالش براي همگني و قرابت هر چه بيشتر با مخاطبان محروم روستایي به منظور نيل به 

ستي و احساس همدلي باالتر مورد تأكيد بوده است. محيط كار در كمال سادگي و ساده زی

                                                            
1 Mike Stimson 
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عاري از تکلف اداري بود. به طوري كه در بسياري از موارد كاركنان در محل كار بر روي 

 نشستند؛ زمين مي

ها است كه نشان دهندۀ  ها و عرف برخاسته از سنت  و غيررسمي : مراسم رسمي تشریفات

جاري تا حد بسيار  و غيررسمي هاي رسمي  مراسمباشد؛ الگوي تفکر و نگرش افراد مي

ادي رنگ و بوي مذهبي داشت. انجام مراسم نماز جماعت، دعاي توسل، زیارت عاشورا زی

هاي  و جشن و سرور در اعياد مذهبي و سوگواري در ایام شهادت معصومان به عنوان نمونه

 از این دست قابل ذكر هستند؛

ي ها در واقع باورهاي قطعي تصميم گيرندگان هستند كه برا : سيستمها ساختار و سیستم

در فرهنگ اصيل مرزباني به تبع حاكم شوند؛ تعبيه مي استقرار و دوام در فرآیندهاي رسمي

بودن صداقت و احساس اعتماد متقابل پرهيز از بروكراسي و تشریفات اداري در انجام 

 توان مشاهده كرد؛ هاي صورت گرفته را به وفور مي وظایف محوله نظير اسناد هزینه

رز افراد و مدیران بيانگر اهميت آنها از دیدگاه كاركنان و هاي با : مهارتها مهارت

در فرهنگ اصيل مرزباني كرامت انساني محور بوده و به همين دليل الزامات محيطي است؛ 

شد. به علت همين موضوع  هاي دانشي و مهارتي انسان ارج نهاده مي به انسان و مجموعه

شدند و از آنجایي كه كسب تخصص  افراد با درجات تحصيلي مختلف وارد مرزباني مي

اي داشت ، تسهيالت گوناگون برا ي اعتالي سطح تحصيلي افراد در  اهميت قابل مالحظه

 شد؛  كاركنان فراهم مي داخل و خارج از كشور متناسب با بضاعت علمي

شوند. این افراد بر اساس تعابير فرهنگي برنده  : افرادي كه قهرمان تلقي ميبرندگان

فراد ساعي در ارائه خدمت به خلق خدا برندگان واقعي در نظام ارزشي مرزباني اهستند؛ 

 شدند؛  قلمداد مي

دهند كه چه چيزي  ها بيانگر نوع تصميمات در سازمانند و نشان مي : ارزشها ارزش

معيارهاي اخالقي برآمده از مذهب و ميراث كهن كشور خوب و چه چيزي بد است.
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دادند. مفاهيمي مانند ایثار ، شهادت  زشي مرزباني را تشکيل ميخميرمایه و شالوده نظام ار

 توان برشمرد.  هایي از مصادیق ارزشي فرهنگ مرزباني مي را به عنوان نمونه

فرهنگ آنطور كه در فرهنگ لغت دانشگاهي جدید و ؟ فرهنگ سازمانی چیست

امل تفکر، بستر تعریف شده است عبارت است از: الگوي منسجم از رفتار بشري كه ش

باشد و بستگي دارد به قابليت انسان براي یادگيري و انتقال  گفتار، عمل و صنایع دستي مي

( فرهنگ به مدت 2صفحه  4111هاي بعدي )فرهنگ لغت جدید و بستر  دانش به نسل

هایي از حيوانات و افراد را  طوالني مورد عالقۀ انسان شناسان بوده است چون كه آنها گروه

اند. كالید كال خان باستان شناس و انسان شناس  كرۀ زمين مورد مطالعه قرار دادهدر سراسر 

هاي سنتي تفکر، احساس و  فرهنگ را به عنوان یک مجموعۀ رفتاري و عادتي و روش

هایي هستند كه یک جامعه ي خاص  عکس العمل تعریف كرد كه این خصوصيات روش

(. نظریه پردازان 4111)كال خان  شود در یک زمان خاص با مشکالت خود مواجه مي

سازماني شروع به كاربردي كردن اصطالح فرهنگ براي مشترک نمودن شرایط در طول 

دو دهۀ گذشته نمودند. در ابتدا آنها از اصطالح مشترک یا فرهنگ سازماني به عنوان 

جيمز استفاده اي براي تشریح تمرینات مدیریتي در شرایط متنوع سازماني استفاده كردند. 

مفيد بودن  4114كند : در سال  اتول با نوشتن متن زیر به این مبحث موارد زیر را اضافه مي

مفهوم فرهنگ مشترک تقریبا به فراموشي سپرده شد. زماني كه مدیراني با گرایشات 

ها و مراسم مذهبي  ها، شعارها، قهرمان مذهبي فرهنگ را در غالب اصطالحاتي از نشانه

نها ممکن است خصوصيات روشن فرهنگ باشند. گرچه هر دانشجوي تعریف كردند. ای

هاي بهتر و جالب تري برخورد كند؛  فارغ التحصيل در رشتۀ باستان شناسي ميتواند با مثال

از عقاید و اعمالي است كه مشخصۀ یک  اما آنها فرهنگ نيستند. یک فرهنگ سيستمي

رد كل جامعه است. عقاید گروه خاص است. فرهنگ خصوصيتي منحصر به فرد در مو

ها كه  مشترک، رسم و رسومات، تصورات، انتظارات، فلسفه، عقاید مذهبي و ارزش

(. اگر تعریف 4110كنند. )اتول  كند چگونه یک گروه از مردم رفتار مي مشخص مي
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هاي كليدي، باورها و اعمال آن به دست آید سپس  فرهنگ سازماني به وسيله ي فهم ارزش

هاي پليس این تعریف مفيد واقع خواهد شد. فهم  اي ارزیابي خرده فرهنگموقع تالش بر

شوند و چگونه فرهنگ خود را بيرون  این كه چگونه افسران تازه كار با فرهنگ همگون مي

شود. در  ترین ضروریات براي رهبران پليس مي كند مهم از سازمان مشخص و عيان مي

شوند  اوقات، با استراتژي مشترک همراه ميها و فرهنگ اغلب  سطح آموزشي پليسي ارزش

و مور و ترو چان  4111شود. )كلين و مور  كه به وسيلۀ سازمان به عنوان یک كل تعقيب مي

هاي سازماني موجود درون  (. جک گرین منظري جدید دربارۀ كش مکش4111ویز 

ي و حفظ آورد.تمایالت جدید در پليس شدن به طرف شناسای هاي پليسي فراهم مي سازمان

تواند مدنظر قرار گيرد به عنوان به تصویر كشيدن  هاي سازماني صریح مي و ضبط ارزش

ها و استراتژي فرهنگ مشترک. و تضاد بين فرهنگ  ها، فرهنگ روابط آموزشي بين ارزش

هاي پليسي و فرهنگ تاكتيکي عمليات پليسي كه به وسيلۀ  مدیریت دروني شده سازمان

تواند به  ( مي4112روسياني  -4114برون  -4111اند )مانينگ  شده چندین محقق نشان داده

هاي درون سازماني  عنوان مدركي از كشمکش در جریان براي قابل فهم كردن ارزش

هاي پليسي از  هاي جاري براي تغيير سازمان پليس مورد توجه قرار گيرد. عالوه بر این تالش

تواند به  ( مي4114ل)گلداشتاین پليس سنتي به طرف پليس شناسایي و تشخيص مشک

 -هاي دروني به طرف پليس شدن به حساب آید )گرین صراحت نشان دهندۀ ارزش

 (. 4116استایلز  -آلبرت

تعرض كشور عراق و جنگ تحميلي و اقتضائات مترتب فرهنگ سازمانی مرزبانی: 

رفي كرد كه بر آن، نوع منحصر به فردي از فرهنگ سازماني را به نظام مدیریتي كشور مع

توان سراغ اي از آن را نمي در ادبيات مدیریت و سازمان در داخل و خارج از كشور نمونه

گرفت. در واقع یک تركيب سازماني و مذهبي بود كه باورهاي دیني نقش ارزشمندي در 

 ایجاد آن داشت. 
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» دیني؛  هاي بارز فرهنگ سازماني مرزباني عالوه بر ابعاد اعتقادي ویکي دیگر از مشخصه

در مدیریت مرز براي ایجاد و توسعه نشر، بکارگيري و ارزشيابي مستمر « مدیریت دانش

باشد. مطالعات در این اي ميهاي وظيفه ها و فعاليتفرایند انتقال علوم و فناوري در برنامه

خصوص مؤید آن است كه دانش و مهارت الزم باید در سطوح مختلف در اختيار طبقات 

هاي صورت گرفته  رغم تالش قرار گيرد. نتایج مطالعات نشانگر آن است كه علي برداربهره

هاي جدیدي براي گيرد و باید راهها و انتقال دانش بخودي خود انجام نمينشر نوآوري

هاي كشورهاي درحال توسعه با تمركز بر پویایي جامعه مخاطب  مدیریت دانش در سازمان

كننده به توسعه و انتشار دانش فراتر از امل كمکو مشاركت مؤثر ایشان و سایر عو

 (.Hartwich and et al, 6441هاي سادۀ اداري است، دنبال شود) فرصت

نظام اداري در هر سازماني جز الینفک های حاکم بر آن:  نظام اداری و سیاست

بوده آید. این نظام در واقع محملي براي تحقق اهداف و برنامه سازمان سازمان به حساب مي

هاي سازمان به آن بستگي دارد. نظام اداري متشکل و كارایي و اثربخشي كليه اجزا و مؤلفه

قوانين و »و « هاي انجام كارروش»، «نيروي انساني»، «ساختار تشکيالتي»از چهار زیرنظام 

باشد. كيفيت مجموعه این نظام متأثر از دو گروه سياست كلي در مي« مقررات حاكم

(. بررسي تحليلي جایگاه و اثرگذاري برخي 4المللي است)نمودار شماره بينسطوح ملي و 

ها و ها و برنامه از اجزاي این نظام شامل كارگزیني و جذب نيروي انساني، ارزشيابي فعاليت

كاركنان، آموزش ضمن خدمت، روابط عمومي، نظارت، تکميل و تجهيز منابع فيزیکي و 

 يدي و تمام عيار این نظام در موفقيت یا شکست سازماناي و... مؤید موقعيت كلسرمایه

شود الرعایه براي این نظام تعریف ميهاي الزمباشد. بر همين اساس، اصول و سياستمي

 سازي آن هستند. كه مدیران موظف به پياده

هاي دولتي در كشورهاي در حال اي از ناكارآمدي دستگاهقدر مسلم بخش قابل مالحظه

( ضمن 4212وجو كرد. محقق معين) ها جست باید در نظام اداري این دستگاهتوسعه را 

اشاره به اینکه الگوي نظام اداري ایران بروكراسي غربي است به نقل از زنده یاد 
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شمارد؛ این  جمشيدیان، یازده خصوصيت نمادین را براي بروكراسي اداري ایران بر مي

ني كه در مناطق كامالً شهري تعداد كثيري از . ناجور)به این مع4اند از :  خصایص عبارت

ها با درجات متنوعي از ساختارهاي فریبنده اداري وجود دارند؛  ادارات حکومتي و سازمان

ن انواعي از . مرید پرور. حاكم بود2. خویش و قوم پرست.به مفهوم وجود رابطه ساالري، 6

هاي مشابه و  سازمان براي فعاليت. موازي كار. یعني وجود چندین 1؛ ها در ادارات سوگيري

. نمایش كار. به این معني كه تلقي از نظام اداري بيشتر ویترین است تا كارخانه 0 موازي؛

دولت . سفره خانه اي. به معني تلقي اعتبار و حاشيه امنيت از كارمند 2اي براي توليد؛ 

ساتي بودن در تصميم . ذهنيت گرا. به عبارتي یعني احسا1؛ . مدرک گرا1. نفاق؛ 1بودن؛ 

. شکل 44. مدیر محور. اتخاذ تصميمات بزرگ و كوچک توسط مدیران، و 44گيري؛ 

 گرا؛ بهترین مثال آن ایجاد قانون و عدم اجراي آن است. 

هاي در باال  هاي اداري ایران كه مبتال به نارسایي نظام رسد كه تلقي از تمامي به نظر مي

 باشند، صحيح نباشد. 

هاي اداري در ایران را  ( عوامل مؤثر در بروز ناهنجاري4211هري گودرزي )و طا غالمي

هاي  . نارسایي6ناهماهنگي بين درآمد و هزینه كاركنان، . 4برد:  به شرح زیر نام مي

اي است كه جمشيدیان از آن با عنوان  ها. این همان خصيصه گيري اطالعاتي در تصميم

. راهبردهاي سياسي غيرواقع بينانه؛ 1تصادي ناكارآمد؛ . ساختار اق2برد؛  مدیر محور نام مي

توجهي به آینده در قانونگذاري؛  . بي2. ضعف در توليد، توسعه و كاربرد صحيح دانش؛ 0

. فقدان مسئوليت و پاسخگویي 1هاي دولتي تا حدي اثربخش، ولي فاقد كارایي؛  . سازمان1

. ساختار 44ها؛  ول اخالقي در سازمان. بي توجهي به اص1هاي اداري:  اجتماعي در سازمان

 . مدیریت هيئتي در لفافه شعار تفکر سيستمي.44اداري متمركز؛ 

رسد كه این محققان كه به عنوان نمونه و از ميان خيل زیاد صاحب نظران در به نظر مي

هایي چند  حوزۀ نظام اداري مورد اشاره قرار گرفتند، جملگي در خصوص وجود نارسایي

 اند.  اداري ایران اتفاق نظر دارند و این نقایص را با ادبيات گوناگون بيان كردهدر نظام 
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هاي به عمل آمده كشورهاي در حال توسعه غالباً با نوعي پایين بودن  بر اساس بررسي

اثربخشي و كارایي سازماني مواجه هستند كه براي رفع آن، وجود افرادي با تعهد باالي 

ا و باورهاي مشتركي باشند، الزم و ضروري است. اصوال نظام ه سازماني كه داراي ارزش

اداري و سازماني به منزله ابزاري جهت تحقق اهداف توسعه در ابعاد مختلف، است؛ 

بنابراین، وجود یک حس و باور مشترک ميان مجموعه اعضاي سازمان جهت انسجام 

حال توسعه در راه هاي مختلف، الزامي است كشورهاي درها و مؤلفه بخشيدن به بخش

نظر از  رسيدن به اهداف توسعه در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و...، صرف

هاي فناوري، با نوعي فقدان فرهنگ سازماني مناسب در نظام اداري خود،  مسائل و دشواري

 (. 6442مواجه هستند)مهربان، 

هاي هاي كشور بویژه سازمانكارایي پایين سازمانبا توجه به مباحث كالن مطروحه در 

ها، رهبر معظم انقالب اسالمي با ابالغ وري پایين منابع انساني در كل سازماندولتي و بهره

مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين  هاي كلي نظام اداري كه پس از سياست

 دادند.هاي اجرایي كشور را در آستانه تحول بزرگي قرار  شده است، نظام اداري دستگاه

اهلل  حضرت آیتتوسط رهبر معظم انقالب:  های ابالغی نظام اداری سیاست

كه پس از مشورت با مجمع تشخيص « نظام اداري هاي كلي سياست»اي با ابالغ  خامنه

ها را موظف كردند كه زمان  این سياست مصلحت نظام تعيين شده است، كليه مخاطبان

پيشرفت آن را در فواصل زماني معين  ه وشدن آن را تهي بندي مشخص براي عملياتي

 .گزارش كنند

ها )رؤساي محترم سه قوه، نيروهاي مسلح، مسئوالن نهادهاي  سياست مخاطبان این

بندي مشخص براي عملياتي شدن آن را تهيه و پيشرفت آن را در  غيردولتي( موظفند زمان

شدند كه  ي موظفهاي دولت ابالغيه كليه دستگاه .كنند فواصل زماني معين گزارش

ها تهيه و پيشرفت آن را نيز در بندي مشخصي را براي عملياتي شدن این سياست زمان

 كه به رؤساي قواي« هاي كلي نظام اداري سياست»متن معين گزارش كنند.  فواصل زماني
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گانه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح ابالغ شده  سه

 :استبدین شرح  است،

هاي اسالمي و كرامت انساني و ارج  سازي فرهنگ سازماني مبتني بر ارزش نهادینه .4

 هاي انساني و اجتماعي؛ نهادن به سرمایه

 محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني؛ عدالت .6

هاي گزینش منابع انساني به منظور جذب نيروي  بهبود معيارها و روزآمدي روش .2

اي و  هاي سليقه ها و نگرش نظري متعهد و شایسته و پرهيز از تنگانساني توانمند، 

 اي؛ غيرحرفه

 ساالري مبتني بر اخالق اسالمي درنصب و ارتقاي مدیران؛ گرایي و شایسته دانش .1

ایجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني و بهسازي و ارتقاي سطح دانش، تخصص و  .0

 هاي آنان؛ مهارت

و جبران خدمات با تأكيد بر عملکرد، توانمندي،  رعایت عدالت در نظام پرداخت .2

هاي شغل و شاغل و تأمين حداقل معيشت با توجه به شرایط  جایگاه و ویژگي

 اقتصادي و اجتماعي؛

هاي كمتر توسعه یافته و  سازي جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استان زمينه .1

 مناطق محروم؛

گيري از  بگيران و بهره و مستمريحفظ كرامت و عزت و تأمين معيشت بازنشستگان  .1

 نظرات و تجارب مفيد آنها؛

 و ایجاد تعادل بين كار و زندگي افراد در نظام اداري؛  توجه به استحکام خانواده .1

سازي و منطقي ساختن تشکيالت نظام اداري در جهت تحقق  سازي، متناسب چابک .44

 انداز؛ اهداف چشم

ي با رویکرد افزایش اثربخشي، سرعت و پذیري و عدم تمركز اداري و سازمان انعطاف .44

 كيفيت خدمات كشوري؛
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هاي اداري به منظور تسریع و تسهيل  توجه به اثربخشي و كارآیي در فرایندها و روش .46

 در ارائه خدمات كشوري؛

 عدالت محوري، شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداري؛ .42

هاي اداري به منظور  اثربخش دستگاه نگري، همسوسازي، هماهنگي و تعامل كل .41

 انداز؛ تحقق اهداف فرابخشي و چشم

توسعه نظام اداري الکترونيک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب  .40

 خدمات عمومي؛

دانش بنيان كردن نظام اداري از طریق بکارگيري اصول مدیریت دانش و  .42

 اي اسالمي؛ه سازي اطالعات، با ابتناء بر ارزش یکپارچه

مندي و اعتماد  رساني برتر، نوین و كيفي به منظور ارتقاي سطح رضایت خدمات .41

 مردم؛

بخشي نسبت به حقوق و تکاليف متقابل مردم و نظام اداري با  سازي و آگاهي شفاف .41

 مند مردم به اطالعات صحيح؛ تأكيد بر دسترسي آسان و ضابطه

 هاي مردمي در نظام اداري؛ سازي براي جذب و استفاده از ظرفيت زمينه .41

پذیري اداري و اجتماعي، پاسخگویي و تکریم  قانونگرایي، اشاعه فرهنگ مسئوليت .64

 ها؛ اي و فردي در كليه فعاليت ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سليقه

داري،  نگ خودكنترلي، امانتسازي وجدان كاري، انضباط اجتماعي، فره نهادینه .64

 المال؛ زیستي و حفظ بيت جویي، ساده  صرفه

تنظيم روابط و مناسبات اداري براساس امنيت رواني، اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي،  .66

 فرهنگي و نيز رفاه نسبي آحاد جامعه؛

هاي وارده بر اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر  حفظ حقوق مردم و جبران خسارت .62

 ر در تصميمات و اقدامات خالف قانون و مقررات در نظام اداري؛قصور یا تقصي
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هاي اخالقي در آن از طریق اصالح  ارتقاي سالمت نظام اداري و رشد ارزش .61

گيري از امکانات فرهنگي و بکارگيري نظام مؤثر  فرایندهاي قانوني و اداري، بهره

 پيشگيري و برخورد با تخلفات؛

هاي نظارت و كنترل در نظام اداري و  و شيوه كارآمدسازي و هماهنگي ساختارها .60

 سازي اطالعات؛ یکپارچه

  حمایت از روحيه نوآوري و ابتکار و اشاعه فرهنگ بهبود مستمر به منظور پویایي .62

 نظام اداري.

توان در شش محور موضوعي  هاي یاد شده را مي سياست بر اساس نتایج تحليل مفهومي 

. دین 2. دانش و مهارت محوري؛ 6دالت محوري؛ . ع4به شرح زیر تقسيم بندي كرد: 

. محوریت 2. محوریت )تکریم( ارباب رجوع؛ 0. محوریت معيارهاي توسعه؛ 1محوري؛ 

 .تشکيالت كارآمد

باور،  ایجاد .4برنامه تحول در نظام اداري كشور نيز عبارتند از:  44 همچنين محورهاي  

قوانين و  ها، اهي مدیران به ظرفيت. آگ6اعتقاد و انگيزه در مدیران سطوح مختلف؛ 

.  1اجراي برنامه؛  مندي مدیران از اختيارات و منابع الزم براي بهره . 2هاي تحول؛  برنامه

برنامه  44ترغيب؛ و در این راستا،  برقراري نظام مدیریت عملکرد و ایجاد سيستم تشویق و

 در دستور كار قرار گرفته است: 

قانون مدیریت  26و 10 لکترونیك) موضوع ماده . برنامه استقرار دولت ا1

اطالعات، ارتباط و تعامل دو  هاي ارائه خدمات و ارائه و ایجاد پایگاهخدمات کشوری: 

سویه دولت با مردم ومردم با دولت، رسيدگي به شکایات مردم، ارزیابي عملکرد فرآیندها 

ایرانيان، ایجاد پایگاه  خدمات، ایجاد پایگاه ملي اطالعات كننده هاي ارائه و سيستم

اطالعات و آمار منابع انساني )مدیران وكارمندان، اجراي آیين نامه دوركاري، راه اندازي 

 پيشخوان دولت الکترونيک در سطح بخش، شهرستان و استان. 
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برگزاري آزمون در تمامي  استخدامی و نظام پرداخت:  . برنامه عدالت9

اي یکسان، توزیع و تخصيص مجوزهاي استخدامي با ه فرصت هاي دولتي و ایجاد استخدام

توسعه یافته، استانداردسازي شرایط جذب و تصدي مشاغل طراحي  اولویت مناطق كمتر

بندي مشاغل، بهبود نظام پرداخت مبتني بر عملکرد، توانایي ومهارت، اصالح و  طرح طبقه

 .ها اختاستقرار نظام جبران خدمت كارمندان با رویکرد عادالنه شدن پرد

 هاي دولت با اولویت واگذاري واگذاري تصديبرنامه ساماندهی نیروی انسانی:  .1

كاركنان به بخش  قانون مدیریت خدمات كشوري انتقال 42 ها )موضوع ماده  امور به تعاوني

قانون مدیریت خدمات كشوري، ساماندهي نيروي انساني از  41 غير دولتي موضوع ماده 

ها و  انتقال نيرو از كالن شهرها به بخش ه، پر تراكم به سایر دستگاههاي اجرایي  دستگاه

هاي عملياتي، حمایت از بخش  ها به رده دستگاه مناطق محروم، و انتقال نيرو از ستاد

 ؛ استقرار نظام دور كاري مدیریت خدمات كشوري و قانون 61 و  66 خصوصي ماده 

ها، موسسات آموزش و  ها، شركت سازمانانتقال كارمندان، زدایی:  . برنامه تمرکز2

اختيار امور  تفویضتوجه به مناطق محروم و دورافتاده،  ها،تهران به شهرستان پژوهشي از

به تهران،  منع هرگونه استخدام و انتقالاداري و استخدامي به استانداران سراسر كشور، 

ایندهاي انجام كار وعدم فر هاي استاني و كاهش ها و اختيارات به رده واگذاري فعاليت

 گيري.  تمركز در تصميم

استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد )موضوع  وری و برنامه افزایش بهره . 4

تعيين قيمت تمام شده کشوری:  قانون مدیریت خدمات 01 و  09 ، 01 مواد 

 قانون مدیربيت خدمات كشوري( 42 و  42 ها و خدمات و محصوالت )موضوع ماده  فعاليت

به مدیران در ارزیابي عملکرد، طراحي  ها واستاندارهاي كيفي ودادن اختيار و تعيين شاخص

بر اساس سياست هاي ابالغي ورصد ساليانه  مدل بهره وري نظام اداري وتعيين شاخص

مدیریت خدمات كشوري موضوع استقرار نظام مدیریت  قانون 16 ها، اجراي ماده  شاخص

اجرایي، تعيين جایگاه و ميزان پيشرفت كشور در  هاي اهعملکرد در سطح تمامي دستگ
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جهان، برگزاري جشنواره شهيد رجایي بر محور عملکرد  مقایسه با سایر كشورهاي

 ها.  دستگاه

تقویت قانون گرایي و پاسخگویي یکسان به عموم مراجعين سالمت اداری:  . برنامه2

 سالم كارمند در انجام وظایف محوله ها، اعمال نظارت و كنترل و حفظ روابط آن  و تکریم

قانون مدیریت  16-14-14 و جلوگيري از ضرر و زیان دولت و بيت المال )موضوع 

 هاي دهنده به كاركنان دستگاه برخورد با افراد حقيقي و حقوقي رشوه كشوري، خدمات

ظر ،تجدید ن هاي بدوي اجرایي و ارسال پرونده آنها به مراجع قضایي، فعال كردن هيئت

سالمت اداري  وهيات عالي نظارت در رسيدگي به شکایات مردم، تدوین شاخص هاي

 .فرایندهاي انجام كار ها، توسعه دولت الترونيک وشفافا سازيوسنجش ساليانه آن

طراحي وتنظيم تشکيالت  ساماندهي، برنامه اصالح ساختار و فرایندها: . 4

 كشوري یریت خدماتقانون مد 22 هاي اجرایي )موضوع ماده  دستگاه

 افقي مدیریتي كوتاه كردن مراحل انجام كار و سلسله مراتب اداري در سطح عمودي و

مدیریت خدمات  قانون 24 هاي اجرایي)موضوع ماده  اصالح ساختار تفصيلي دستگاه 

اتوماسيون اداري )موضوع ماده  هاي انجام كار با رویکرد كشوري، اصالح فرایندها و روش

 قانون مدیریت خدمات كشوري.  21 و  22 

توانمندسازی و آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی:  . برنامه0

و نگرش كاركنان دولت باشغل مورد نظر در قالب نظام  سازي دانش، مهارت متناسب

داخل و خارج براي كاركنان دولت،  هاي آموزشي ها و دوره آموزش، ساماندهي بورس

واختصاصي  مدیران وكارشناسان، ارائۀ آموزش تخصصي هاي فرهنگي به ارائۀ آموزش

 وكارمندان. مربوط به مدیران، ارائۀ آموزش هاي كارگاهي و مهارتي به مدیران

 . برنامه تقویت مدیریت و توان کارشناسی کشور و ارتقاء روحیه خود2

 ارائۀ آموزش هاي فرهنگي جهت افزایش ایمان وباورهاي خودکنترلی در کارها: 

پوشش  ، اعطاي اختيارات الزم به مدیران براي اعمال مدیریت بر واحدهاي تحت يكنترل
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 قاون مدیریت 42ها، خدمات و قيمت تمام شده آن درقالب ماده  براساس حجم فعاليت

 استفاده از خدمات مراكز علمي، آموزشي، پژوهشي موسسات دولتي وخدمات كشوري، 

براي  اي، ایجاد ساز وكار مناسب ات مشاورهخصوصي تایيد صالحيت شده براي انجام خدم

 مندي از فکر و اندیشه و خالقيت آنان در جلب مشاركت كارمندان و بهره

ها و  قانون مدیریت خدمات كشوري( و معرفي ایده 64 ها)موضوع ماده  گيري تصميم

عهد، ت ها در نظام اداري، اجراي دستورالعمل نظام انتصاب مدیران حرفه اي برمبناي خالقيت

مدار و  تخصص، تجربه، توانمندي و ارزیابي عملکرد، تربيت مدیران كارآمد، ارزش

مدیریت  قانون 01 استقرار نظام شایستگي و ایجاد ثبات در خدمت مدیران)موضوع ماده 

شناسایي افراد  هاي انساني و خدمات كشوري، ایجاد بانک اطالعات مدیران و حفظ سرمایه

 واجد شرایط.

آشنا كردن مردم با  رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع: خدمات . برنامه16

 هاي اجرایي تکاليف خود به منظور استفاده مناسب از خدمات دستگاه حقوق و

برنامه هاي مختلف رسانه در جهت آسيب شناسي نظام اداري، معرفي حقوق مردم  اجراي 

مردم، تاثيرگذاري رضایت و ارباب رجوع، استانداردسازي خدمات ارائه شده به  و تکریم

كاركنان و مدیران در ارتقاء و انتصاب، تشویق وترغيب  عدم رضایت مردم از عملکرد

 .مدیران وكاركنان خدمتگزار به مردم

 روش 

و جامعه مورد مطالعه شامل  روش تحقيق حاضر توصيفي وتحليلي از نظر هدف كاربردي

زي ناجا با حداقل مدرک تحصيلي ليسانس نفر از مدیران و فرماندهان حوزه مرك 04تعداد 

در نظر گرفته شده است.   «تمام شمار 4پيمایشيروش  »به باال ميباشد كه با  41و جایگاه 

سوالي  62ابزار گردآوري اطالعات كتابخانه اي و پرسشنامه اي بوده كه از دو پرسشنامه 

هاي نظام اداري و  تكه پرسشنامه اول مربوط به ميزان توجه و  تاكيد بر اجراي سياس

                                                            
1 Survey Research 
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هاي نظام اداري در فرهنگ سازماني از طيف  پرسشنامه دوم مربوط به ميزان تاثير سياست

مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته است.  spssپنج گزینه اي ليکرت بوده و از طریق نرم افزار 

و اعتبار  هاي پرسشنامه جهت سنجش از نظر روایي محتوایي و صوري و انطباق سؤال

روش با استفاده از دیدگاه چهار نفر از متخصصين پس از انجام اصالحاتي با  4اهريظ

 .اجرا و مورد تأیيد قرار گرفته استضریب آلفاي كرونباخ 

 های تحقیق   فرضیه

هاي ابالغي نظام اداري در توسعه فرهنگ ساازماني   سياستالف( فرضیه اصلی تحقیق: 

 ناجا تأثير دارد. مرزباني

 ی فرعی تحقیق: ها فرضیه -ب

سياست عدالت محوري نظام اداري در توسعه فرهناگ ساازماني مرزبااني ناجاا تاأثير       .4

 دارد؛

سياست دانش و مهارت محوري نظام اداري در توسعه فرهنگ سازماني مرزباني ناجاا   .6

 تأثير دارد؛

 سياست دین محوري نظام اداري در توسعه فرهنگ سازماني مرزباني ناجا تأثير دارد؛ .2

محوریت معيارهاي توسعه نظام اداري در توساعه فرهناگ ساازماني مرزبااني      سياست .1

 ناجا تأثير دارد؛

سياست محوریت )تکریم( ارباب رجوع نظام اداري در توساعه فرهناگ ساازماني     .5

 مرزباني ناجا تأثير دارد؛ 

سياست محوریت تشکيالت كارآمد نظام اداري در توسعه فرهنگ سازماني مرزبااني   .6

 ارد.ناجا تأثير د

 

 

                                                            
1 Face Validity 
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 ها یافته

هاي آماري  ها نتایج بدست آمده از آزمون در این بخش پس از بيان هریک از فرضيه

فرضيه هاي تحقيق، از آزمون ویلکاكسون و   گيرند؛ به منظور آزمون مورد بررسي قرار مي

 ها استفاده شده است.  ميانگين
 های سیاست های ابالغی: شاخص1جدول 

 هاي ابالغي) تاثير( هاي ميزان تاثير سياست شاخص هاي ابالغي )تاكيد( بر سياست هاي  ميزان تاكيد شاخص 
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 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 يفراوان

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 بي پاسخ 

 1111 1111 1114 1120 1146 1121 1166 1112 2121 2122 1140 1146 ميانگين

 

هاي ميزان  هاي شاخص ، مشاهده مي شود، تقریبا تمام ميانگين4همانطور كه در جدول

هاي ميزان تاثير  هاي شاخص كمتر از ميانگينهاي ابالغي در حال حاضر  تاكيد بر سياست

در حال حاضر و در وضعيت موجود با  4هاي ابالغي است؛ لذا با توجه به جدول  سياست

 وضعيت مطلوب فاصله وجود دارد. 

 
 های ابالغی  : آزمون ویلکاکسون؛ بررسی تفاوت در میزان تاثیر و تاکید سیاست9جدول 

 اجمع ميانگين ه ميانگين فراواني 

 4a .44 .44 ميانگين منفي

 61b 41144 211144 ميانگين مثبت

Ties 4c   

   61 كل

 Z -11012aآماره 

 444. سطح معناداري
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هاي ابالغي و  درتفسير آزمون ویلکاكسون براي پي بردن به تفاوت در ميزان تاثير سياست

)  1101و و مقدار  zماره كنيم.  به توجه به آ ، استفاده مي6ميزان تاكيد، از نتایج جدول 

منفي بودن آماره به دليل كمتر بودن ميانگين اول از ميانگين دوم است(، در سطح خطاي 

درصد، باید گفت  تفاوت معنا داري در ميزان توجه به تدابير ابالغي و ميزان  0كمتر از 

، ميانگين 6بهينه آن یعني تاثير نهایي  وجود دارد. با توجه به  آزمون ویلکاكسون وجدول 

یابيم كه ميانگين  هاي ابالغي و ميزان تاثير نهایي آن  در مي رتبه اي  ميزان تاكيد بر سياست

هاي ابالغي  هاي ابالغي كمتر از ميزان تاثير نهایي سياست رتبه ميزان  تاكيد بر سياست

هاي  گينتوان از ميان است. عالوه بر نتایج آزمون ویلکاكسون براي اطمينان و قوت بيشتر مي

موجود استفاده كرد و با توجه به باال بودن ميزان تاثير بر ميزان تاكيد، فرضيه اصلي تحقيق، 

 شود. تایيد مي

هاي ابالغي و ميزان تاثير آن تفاوت معناداري  رسد بين ميزان عمل به سياست به نظر مي

 وجود دارد.
 ید دین محوری : آزمون ویلکاکسون؛ بررسی تفاوت در میزان تاثیر و تاک1جدول

 جمع ميانگين ها ميانگين فراواني 

 4a .44 .44 ميانگين منفي

 0a 1114 11144 ميانگين مثبت

Ties 41b 46146 642144 

   2c كل

 Z -61212aآماره 

 441. سطح معناداري
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هاي ابالغي نظام اداري در توسعه فرهنگ سازماني مرزباني ناجا  سياست فرضیه اصلی :

 ارد.تأثير د

 های ابالغی   : ضریب رگرسیونی استاندارد شده برای متغیر سیاست2جدول 

هاسياست

 ي ابالغي

ضریب  ضریب غير استاندارد

 Bاستاندارد

Tسطح  آماره

خطاي  ضریبB معناداري

 استاندارد

.241 .404 .142 2.141 .444 

هاي ابالغي  در  سياست و ضریب رگرسيوني استاندارد شده براي متغير 1با توجه به جدول 

هاي  معنادار است؛ لذا ارتباط معني داري بين دو متغير سياست 40/4سطح خطاي كمتر از 

توان گفت متغير  ابالغي و توسعه فرهنگ سازماني مرزباني ناجا وجود دارد؛ بنابراین مي

ت؛ هاي ابالغي  در نظام اداري در توسعه فرهنگ سازماني مرزباني ناجا موثر اس سياست

هاي ابالغي در نظام اداري ميزان  بدین معني كه با افزایش یک واحد در متغير سياست

یابد؛ لذا فرضيه اصلي ما تایيد  واحد افزایش مي141/4توسعه فرهنگ سازماني مرزباني ناجا 

 شود. مي

توسعه فرهنگ سازماني مرزباني سياست عدالت محوري نظام اداري در : 1فرضیه فرعی

 ارد.ناجا تأثير د
 : ضریب رگرسیونی استاندارد شده برای متغیر عدالت محوری  4جدول 

عدالت 

 محوري

ضریب  ضریب غير استاندارد

 Bاستاندارد

Tسطح  آماره

خطاي  ضریبB معناداري

 استاندارد

.241 .404 .064 1.206 .444 

لت محوري  و ضریب رگرسيوني استاندارد شده براي متغير سياست عدا 0با توجه به جدول 

معنادار است؛ لذا ارتباط معناداري بين دو متغير عدالت  40/4در سطح خطاي كمتر از 

وان گفت متغير ت محوري و توسعه فرهنگ سازماني مرزباني ناجا وجود دارد و بنابراین مي

در نظام اداري در توسعه فرهنگ سازماني مرزباني ناجا موثر است؛  سياست عدالت محوري
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ه با افزایش یک واحد در متغير سياست عدالت محوري  در نظام اداري ميزان بدین معني ك

 یابد.  واحد افزایش مي064/4توسعه فرهنگ سازماني مرزباني ناجا 

توسعه فرهنگ سازماني سياست دانش و مهارت محوري نظام اداري در  :9فرضیه فرعی

 مرزباني ناجا تأثير دارد.
 شده برای متغیر دانش محوری   : ضریب رگرسیونی استاندارد0جدول 

دانش 

 محوري

ضریب  ضریب غير استاندارد

 Bاستاندارد

Tسطح  آماره

خطاي  ضریبB معناداري

 استاندارد

.642 .411 .022 1.211 .444 

و ضریب رگرسيوني استاندارد شده براي متغير سياست دانش محوري   2با توجه به جدول 

دار است؛  لذا ارتباط معني داري بين دو متغير دانش و  معني 40/4در سطح خطاي كمتر از 

توان گفت  مهارت محوري و توسعه فرهنگ سازماني مرزباني ناجا وجود دارد و بنابراین مي

متغير سياست دانش محوري  در نظام اداري در توسعه فرهنگ سازماني مرزباني ناجا موثر 

سياست دانش محوري  در نظام اداري است؛ بدین معني كه با افزایش یک واحد در متغير 

 یابد. واحد افزایش مي022/4ميزان توسعه فرهنگ سازماني مرزباني ناجا 

 

توسعه فرهنگ سازماني محوري نظام اداري در دین سياست  فرضیه فرعی سوم:

 مرزباني ناجا تأثير دارد.

 : ضریب رگرسیونی استاندارد شده برای متغیر دین محوری  4جدول 

دین 

 يمحور

ضریب  ضریب غير استاندارد

 Bاستاندارد

Tسطح  آماره

خطاي  ضریبB معناداري

 استاندارد

.241 .466 .421 4.11 .444 

و ضریب رگرسيوني استاندارد شده براي متغير سياست دین محوري   1با توجه به جدول 

ير تشکيالت معنادار است؛ لذا ارتباط معني داري بين دو متغ 40/4در سطح خطاي كمتر از 

توان گفت متغير  كارآمد و توسعه فرهنگ سازماني مرزباني ناجا وجود دارد و بنابراین مي
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سياست دین محوري  در نظام اداري در توسعه فرهنگ سازماني مرزباني ناجا موثر است؛ 

بدین معني كه با افزایش یک واحد در متغير سياست دین محوري  در نظام اداري ميزان 

 یابد. واحد افزایش مي421/4گ سازماني مرزباني ناجا توسعه فرهن

توسعه  سياست محوریت معيارهاي توسعه نظام اداري درفرضیه فرعی چهارم: 

 فرهنگ سازماني مرزباني ناجا تأثير دارد.
 : ضریب رگرسیونی استاندارد شده برای متغیر توسعه نظام اداری  0جدول 

توسعه 

 نظام اداري

ضریب  ضریب غير استاندارد

 Bاستاندارد

Tسطح  آماره

خطاي  ضریبB معناداري

 استاندارد

.244 .402 .214 2.140 .444 

 

و ضریب رگرسيوني استاندارد شده براي متغير سياست محوریت  1با توجه به جدول

معنادار است؛ لذا ارتباط معني  40/4معيارهاي توسعه نظام اداري  در سطح خطاي كمتر از 

متغير محوریت معيارهاي توسعه نظام اداري و توسعه فرهنگ سازماني مرزباني داري بين دو 

توان گفت متغير سياست محوریت معيارهاي توسعه نظام  ناجا وجود دارد و بنا براین مي

اداري در توسعه فرهنگ سازماني مرزباني ناجا موثر است؛ بدین معني كه با افزایش یک 

وسعه نظام اداري ميزان توسعه فرهنگ سازماني مرزباني واحد در متغير محوریت معيارهاي ت

 یابد. واحد افزایش مي214/4ناجا 

توسعه سياست محوریت )تکریم( ارباب رجوع نظام اداري در فرضیه فرعی پنجم: 

 فرهنگ سازماني مرزباني ناجا تأثير دارد.

 : ضریب رگرسیونی استاندارد شده برای متغیر تکریم ارباب رجوع  2جدول 

کریم ت

 ارباب رجوع

ضریب  ضریب غير استاندارد

 Bاستاندارد

Tسطح  آماره

خطاي  ضریبB معناداري

 استاندارد

.241 .4462 .611 2.464 .444 
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و ضریب رگرسيوني استاندارد شده براي متغير سياست تکریم ارباب  1با توجه به جدول 

اط معني داري بين دومتغير معنادار است؛ لذا ارتب 40/4رجوع  در سطح خطاي كمتر از 

سياست تکریم ارباب رجوع  و توسعه فرهنگ سازماني مرزباني ناجا وجود دارد؛ بنابراین 

توان گفت متغير سياست تکریم ارباب رجوع  در توسعه فرهنگ سازماني مرزباني ناجا  مي

موثر است؛ بدین معني كه با افزایش یک واحد در متغير سياست تکریم ارباب رجوع  

 یابد. واحد افزایش مي611/4ميزان توسعه فرهنگ سازماني مرزباني ناجا 

توسعه سياست محوریت تشکيالت كارآمد نظام اداري در  فرضیه فرعی ششم:

 فرهنگ سازماني مرزباني ناجا تأثير دارد.

 : ضریب رگرسیونی استاندارد شده برای متغیر تشکیالت کارآمد  16جدول 

تشکيالت 

 كارآمد

ضریب  استاندارد ضریب غير

 Bاستاندارد

Tسطح  آماره

خطاي  ضریبB معناداري

 استاندارد

.204 .412 .141 1.426 .444 

 

و ضریب رگرسيوني استاندارد شده براي متغير سياست محوریت  44با توجه به جدول 

معنادار است؛ لذا ارتباط معني داري بين  40/4تشکيالت كارآمد در سطح خطاي كمتر از 

متغير تشکيالت كارامد و توسعه فرهنگ سازماني مرزباني ناجا وجود دارد بنا براین  دو

توان گفت متغير سياست محوریت تشکيالت كارآمد در توسعه فرهنگ سازماني  مي

مرزباني ناجا موثر است بدین معني كه با افزایش یک واحد در متغير سياست محوریت 

 یابد. واحد افزایش مي141/4زماني مرزباني ناجا تشکيالت كارآمد ميزان توسعه فرهنگ سا
های نظام اداری بر میزان  های میزان تاثیر سیاست های آماری مقایسه شاخص آزمون

درتفسير آزمون : های نظام اداری در توسعه فرهنگ سازمانی مرزبانی تاکید سیاست

هاي  ياستویلکاكسون براي پي بردن به تفاوت  شاخص دین محوري در ميزان تاثير س

 Test Statisticsابالغي و شاخص دین محوري ميزان تاكيد از نتایج جدول دوم با عنوان 
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) منفي بودن آماره به دليل كمتر بودن  6121و و مقدار  zكنيم به توجه یه آماره  استفاده مي

درصد باید گفت  تفاوت  0ميانگين اول از ميانگين دوم است(كه در سطح خطاي كمتر از 

داري در ميزان توجه به شاخص دین محوري تدابير ابالغي و ميزان بهينه آن یعني تاثير معنا 

 نهایي شاخص دین محوري وجود دارد. 

با توجه به  آزمون ویلکاكسون وجدول باال ميانگين رتبه اي  ميزان  شاخص دین محوري  

یابيم  آن  در ميهاي ابالغي و ميزان تاثير شاخص دین محوري  نهایي  در تاكيد بر سياست

هاي  هاي ابالغي كمتر از ميزان تاثير نهایي سياست ميانگين رتيه ميزان  تاكيد بر سياست

توان از  ابالغي است. عالوه بر نتایج آزمون ویلکاكسون براي اطمينان و قوت بيشتر مي

ر بر هاي موجود استفاده كرد. و با توجه به باال بودن ميزان شاخص دین محوري تاثي ميانگين

 شود. ميزان تاكيد فرضيه اصلي ما تایيد مي
 : آزمون ویلکاکسون؛ بررسی تفاوت در میزان تاثیر و تاکید شاخص های ابالغی11جدول

  

 Z -41602aآماره  عدالت محوري

 641. سطح معناداري

 Z -11114aآماره  دانش محوري

 444. سطح معناداري

تکریم ارباب 

 رجوع

 Z -11111aآماره 

 444. طح معناداريس

تشکيالت 

 كارآمد

 Z -11424aآماره 

 444. سطح معناداري

 

هاي ابالغي و  درتفسير آزمون ویلکاكسون براي پي بردن به تفاوت در ميزان تاثير سياست

، تفاوت معنادار بين برخي شاخص هاي ابالغي 44ميزان تاكيد، همچنين یافته هاي جدول 

 ا وجود دارد.  در ميزان تاكيد و تاثير آن ه
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 بحث و نتیجه گیری 

هاي آن از  گيرد كه بنيان نظام اداري مجموعه اي از اجزاي اصلي یک سازمان را در بر مي

گيرد. شرایط فعلي نظام اداري ایران مؤید  باورها و فرهنگ سازماني سازمان نشأت مي

ها بویژه  اهوري نيروي انساني شاغل در دستگ ناكارآمدي آن است و سطح پایين بهره

واحدهاي دولتي، معيار بارزي براي تشخيص اثربخشي نامناسب این نظام است.  با وجود 

و ورود مباني دیني به چارچوب نظام حکومتي كشور، به دليل  وقوع انقالب اسالمي

تعاریف ساختاري گذشته و غالبيت آن بر نظام اداري كشور، تحول در روند توسعه مطابق 

هاي  صالح كشور با طراحي سياست ذیرفت. بر همين اساس مراجع ذيانتظارات صورت نپ

هاي دولتي در صدد كارآمدسازي نظام اداري بر  نوین و كلي نظام اداري و ابالغ به دستگاه

اند. بدیهي این نظام قلب تپنده پيشرفت و توسعه در كشور است و بسياري از  آمده

 ظام ضعيف اداري است.هاي توسعه كشور برخاسته از همين ن بازدارنده

فرهنگ سازماني مرزباني با برخورداري از مؤلفه هایي كه دانش بنيان و دین محور بوده 

و عدالت، وجود اعتماد دو طرفه بين مدیر و كارمند، انعطاف پذیري در ساختار سازماني، 

گيري مشاركتي، پویایي در وظایف سازماني، نظارت كلي بر عملکرد كاركنان  تصميم

نظارت بر جزئيات، تفویض اختيار زیاد به زیردستان، توسعه چند پيشه گي كاركنان،  بجاي

هاي پژوهش  ریسک پذیري باالي مدیران، انتقاد پذیري مدیران، اجراي نظام لذا طبق یافته

 حاكي از این است كه:

یابيم  هاي ابالغي و ميزان تاثير نهایي آن  در مي الف(  مقایسه بين ميزان تاكيد بر سياست

هاي  هاي ابالغي كمتر از ميزان تاثير نهایي سياست ميانگين رتيه ميزان  تاكيد بر سياست

هاي نظام اداري بطور جداگانه هم  هاي ميزان تاكيد سياست همچنين شاخصابالغي است. 

 هاي نظام اداري كمتر است.  در مقایسه با ميزان تاثير سياست

هاي ابالغي نظام اداري در توسعه فرهنگ  شود: سياست ب(  فرضيه اصلي تایيد مي

 سازماني مرزباني ناجا تأثير دارد.
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 شود : هاي فرعي تحقيق به شرح ذیل تایيد مي ج(  فرضيه

سياست عدالت محوري نظام اداري در توسعه فرهنگ سازماني مرزباني ناجا تأثير  .4

 دارد؛

ي مرزباني ناجا سياست دانش و مهارت محوري نظام اداري در توسعه فرهنگ سازمان .6

 تأثير دارد؛

 سياست دین محوري نظام اداري در توسعه فرهنگ سازماني مرزباني ناجا تأثير دارد؛ .2

سياست محوریت معيارهاي توسعه نظام اداري در توسعه فرهنگ سازماني مرزباني  .1

 ناجا تأثير دارد؛

سياست محوریت )تکریم( ارباب رجوع نظام اداري در توسعه فرهنگ سازماني  .0

 رزباني ناجا تأثير دارد؛م

سياست محوریت تشکيالت كارآمد نظام اداري در توسعه فرهنگ سازماني مرزباني  .2

 ناجا تأثير دارد.

 مبتني بر یافته هاي این تحقيق، پيشنهاد مي شود:پیشنهادات: 

هاي  برنامه ابالغي در سازمان بصورت مدون در اختيار كاركنان قرار گرفته و آموزش .4

 اجراي آن داده شود؛ الزم در خصوص

 فرهنگ سازماني مرزباني در تحقيقات مورد توجه قرار گيرد؛ .6

 منابع انساني متخصص؛ بهسازي فرایند رشد معنوي و علمي .2

 سازي اطالعات؛ كارآمدسازي نظام نظارت و كنترل در نظام اداري و یکپارچه .1

 پذیري و عدم تمركز اداري و سازماني؛  توسعه تدریجي فرایند انعطاف .0

 توسعه نظام گزینش منابع انساني؛  .2

 ها و تجربيات خبرگان؛ گيري از دیدگاهتعریف عملياتي فرایند بهره .1

سازي  سازي اصول مدیریت دانش و یکپارچهتعریف چارچوب كارآمد براي جاري .1

 اطالعات در ساختار اداري؛ 
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نگ ها در فره هاي ابالغي و تاثير این سياست با توجه به ارتباط نزدیک سياست .2

 مرزداري موضوع بصورت ویژه در دستور كار مطالعاتي و تحقيقاتي قرار گيرد.

 

 فهرست منابع
(. گزیدۀ 6442مركز مدیریت اروپا. خلق یک فرهنگ گسترده، مدیریت تنوع فرهنگي)آوریل  -

مقاالت سي و پنجمين همایش بين المللي منابع انساني. ونيز ایتاليا. تهران: انتشارت مؤسسه عالي 

 هش تأمين اجتماعي.پژو

(. بازشناسي ماهيت عناصر و فراگردهاي توسعه و 4211پورعزت، علي اصغر و قلي پور، آرین ) -

ترویج فرهن جهادي در سازمان. مجموعه مقاالت برگزیده دومين همایش ملي فرهنگ و 

 رج: نشر آموزش كشاورزي.گمدیریت جهاد. ك

(. بررسي تطبيقي روند تحوالت فرهنگ و 4211) حاجي احمدي ، ا. و حاجي ميررحيمي، س. د.  -

مدیریت جهادي با چرخه حيات سازماني بررسي چرخه حيات فرهنگ و مدیریت جهادي. 

مجموعه مقاالت برگزیده دومين همایش ملي فرهنگ و مدیریت جهاد. كرج: نشر آموزش 

 كشاورزي.

مقاالت برگزیده  (. فرهنگ و مدیریت جهادي از پيدایش تا تعليق. مجموعه4211طالب، م. ) -

 دومين همایش ملي فرهنگ و مدیریت جهاد. كرج: نشر آموزش كشاورزي.

هاي نظام اداري ایران و پيامدهاي آن. مجله الکترونيکي  (. دالیل ناكارآمدي4211عطار، سعيد) -

 پيک مدیران رسانه. 

 (. مشکالت ساختار اداري در ایران.4211غالمي، ا. و ح. طاهري گودرزي) -

(. مطالعه فرهنگ سازماني سازمان 4211م. ح. ؛ م. گودرزي؛ ح. اسدي و م. شفيعي )قرباني ،  -

هاي جهاني.  ایران بر اساس مدل دنيسون و مقایسه آن با ميانگين تربيت بدني جمهوري اسالمي

 .4211بهار  21نشریه حركت. شماره 

 عين علمي.(. جستجوي الگوي مناسب مدیریت در ایران. شبکه م4212محقق معين، م. ح.) -
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(. مدیریت تغيير و تحول فرهنگ 4211پور ؛ ع. ا. پورعزت و و. اشرفي )مرتضوي، م.؛ آ. قلي -

سازماني از نظر تا عمل. مجموعه مقاالت برگزیده دومين همایش ملي فرهنگ و مدیریت 

 جهاد. كرج: نشر آموزش كشاورزي. 

مجموعه مقاالت برگزیده  (. فرهنگ جهادي نياز مبرم جهاد كشاورزي.4211نوروزي، عباس.) -

 دومين همایش ملي فرهنگ و مدیریت جهاد. كرج: نشر آموزش كشاورزي.
 

- Hartwich, F.; M. monge porez ; L. Ampuero Ramos & J. Luis 

Soto(6441). Knowledge Management for agricultural innovation. 

Knowledge Management for Development Journal. 2(6):64-21. 
 



 ای در استان لرستان توسط ناجا های طایفه کنترل نزاععوامل مؤثر بربررسی 
 

 .3محمد رضا پورغالمی، 2عباس نظری، 1مهدی ترکمان

 23/10/22تاریخ پذیرش:        11/10/22  تاریخ دریافت:

 چکیده
ه علل مختلف  از  ، بگوناگوناجتماعی بوده که در جوامع های  ، از جمله آسیبهای جمعی نزاع   زمینه و هدف:

، هفا  ت ارتباطفات بفرون گروهفی، نفابرابری    ، قل ف رهنگی، شدت ارتباطات درون گروهی، تنوع فع معیشتیتنو :قبیل

موجفود آن بفه عنفوان یفی پدیفد        هفای  بفا توجفه بفه ارز     ای آید که در هر جامعه می و غیره پدیدها  محرومیت

رات مادی و جفانی ففراوان   و در اکثر مواقع منشاء خساشود  می ، نادرست و مخل نظم اجتماعی پنداشتهغیرمنطقی

  .بوده است

قضفایی و   مسفوونن کارشناسفان و  جامعۀ آمفاری  یشی است. ماتوصیفی و از نوع پی رو  تحقیق حاضر به  روش:

ها و افراد با نففو    شهرستان، اعضای شورای تأمین استان و اعضای شوراهای اسالمی شهر وروستا، پرسنل ،انتظامی

نففر از آنهفا بفه عنفوان      022نفر بوده که تعداد  052، اعضای شوراهای حل اختالف استان لرستان به تعداد ای طو

محاسفبه و از آزمفون    (درصفد 68)پایایی پرسشنامه با استفاده از ضفریب آلففای کرونبفا     .ده استشنمونه انتخاب 

 های آماری برای تحلیل نتایج استفاده شده است. 

برگفزاری   :رسفمی ماننفد  غیفر  های  مکانیسمدر برخی موارد دهد که  می تحقیق نشانهای  یافته   :یافته ها و نتایج

مذاکره با بزرگان طوای  و اففراد بفا نففو  و غیفره در پایفان دادن بفه اختالففات و        ، جلسات صلح و ساز  محلی

انجفا  اقفدامات اطالعفاتی    د، همچنین نتایج نشان دا؛ بوده استاز شیوه های رسمی مؤثرتر  ای های طایفه درگیری

بوده که فرماندهان و مسوونن ناجا را در شناسفایی سفران    ای طایفههای  یکی دیگر از اقدامات مؤثر در کنترل نزاع

گیفری   وله دارکه بیشترین نقف  را در شفکل  و افراد منتفذ طوای  و همچنین شناسایی و کنترل افراد محرک و مس

 .ده استکرکمی ها  شگیری از درگیریداشته و در نهایت پیها  درگیری

 

  های کلیدی واژه
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 قدمه م

است که انسان براساس فطرت و خلقت خود و برای تأمین  از آن تاریخ حیات بشری حاکی

جتنفاب  بفه طفور ا  ، اجتماعی و تأمین امنیفت ، روانی، نیازهای مربوطه از قبیل نیازهای زیستی

ناپذیر به زندگی گروهی روی آورده که این زندگی گروهی در کنفار فوایفد فراوانفی کفه     

یکفی از پیامفدهای منففی    . داردهمفراه  ه آثار منفی متعددی نیفز بف  ، داشتهبرای جوامع انسانی 

اعم از فردی و دسته جمعی بوده که ، وقوع نزاع، زندگی گروهی یا زندگی اجتماعی انسان

باری برای جوامفع انسفانی    آید و همواره منشاء آثار زیان می مل مختل  پدیدتحت تأثیر عوا

به عقیده بسیاری از آسیب شناسان و جامعه شناسان، پدیفده نفزاع و درگیفری    . بوده و هست

و هفا   نگرانفی  دل  همواره در زمفر  اجتماعی عمده جامعه امروز ایران بوده وهای  جزء آسیب

بفا دیگفر    ای نفزاع طایففه  . ربط قرار گرفته است شناسان  یجدی مسوونن و کارهای  دغدغه

لحفا  دخالفت عوامفل فرهنگفی دامنفه و      ه بف هفا   های زیادی دارد در این نفزاع  تفاوتها  نزاع

ه ربفط بف   هفای  ی  تداو  و آثار آن بیشتر و کنترل آن نیز برای دسفتگاه ، ها گستر  درگیری

قومی به صورت ناگهفانی و  های  نزاع. باشد می تر تر و پرهزینه روی انتظامی هم سختویژه نی

د بلکه با شفکل گیفری اختالففات و بفه صفورت تفدریجی بفه        نکن نمی بدون پی  زمینه بروز

از  ربفط  هفای  ی  که اگر برنامه ریزی و اقدامات نز  توسفط دسفتگاه  ، رسند می منصه ظهور

 .دکرجلوگیری  موصوف ها توان از وقوع بسیاری از درگیری می، همان ابتدا صورت پذیرد

نظیفر  ، ای های جمعی که در جوامع دارای بافت اجتماعی قومی یا طایفه یکی از انواع نزاع

هفا   است کفه از جهفات مختلف  بفا دیگفر نفزاع       ای طایفههای  دهد نزاع می استان لرستان ر 

از  ای تفاوت داشته و همواره به لحا  دخالت عوامل فرهنگی و تعصبات و گرایشات طایففه 

در مواردی مشاهده شده که در یی درگیری به . باشد می ه و شدت بیشتری برخوردارگستر

، تعلیف  گوسففندان   :زشفی از قبیفل  ظاهر ساده بین دو خانواده از دو طایفه به دنیفل کفم ار  

اوضفاع بفه   ، غیره در مدت بسیار کوتاهی بفا دخالفت اقفوا  طفرفین     وهای کودکانه  درگیری

دیگر های  سایر اقوا  آنها در مناطق یا شهرستان، در تعاقب و دشو می شدت وخیم و بحرانی
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شوند و به ایفن   می بدون اینکه از ماهیت و علت درگیری آگاه باشند با همدیگر درگیر حتی

خسفارات مفادی و جفانی ففراوان بفه طفرفین       ، ترتیب با گستر  دامنه درگیری و شفدت آن 

ضفمن تحفت تفأثیر قفرار دادن      مفر دکه ایفن ا شفو  مفی  تحمیل، طرف افراد بی حتیدرگیری و

های مسوول تأمین امنیت بفانخ    چال  بزرگی برای دستگاه به، منطقهعمرانی  های فعالیت

و بخ  قابل تفوجهی از نیفروی انسفانی و امکانفات موجفود را بفه خفود        شود  می تبدیلناجا 

ستری ضمن اینکه دچار هی ای های طایفه افراد شرکت کننده در درگیری. دهد می اختصاص

داننفد   نمفی  ها را نه تنهفا بفد   از نظر فرهنگی هم شرکت در اینگونه درگیری، شوند می جمعی

آن را برای نشان دادن یا حفف  برتفری طایففه خفود واجفب و باعف        ، بلکه در بعضی مواقع

 مذکور پس از وقوع به سهولت و درکوتاه مدت خاتمفه های  نزاع. آورند می شماره افتخار ب

منجر به قتل شفرایط  های  در نزاع. ها به طول انجامد ها و حتی سال ن است ماهیابد و ممک نمی

قاتل و بستگان  با جمع آوری مایملفی خفود بفه    . شود می و اوضاع منطقه کامالً دگرگون

، همفدردی بفا خفانواده وی    ضفمن اظهفار  ، برد و بسفتگان مقتفول هفم    می یی منطقه امن پناه

خریفب و آتف  زدن خانفه و    از قاتل اعال  و نسفبت بفه ت  آمادگی خود را برای گرفتن انتقا  

 منقول بجا مانده از قاتل اقفدا  و بفرای کشفتن قاتفل یفا یکفی از بسفتگان  تفال         اموال غیر

ن از قاتل نیز در امان نیسفتند و چنانچفه قاتفل یفا قفاتال     های  ای ابستگان و هم طایفهو کنند. می

د با رهفا کفردن امفالک و    خوردار نباشند بایبر قوی یا قدرت و نفو  محلی ای پشتوانه طایفه

اما چنانچفه طایففه آنهفا قفوی یفا دارای نففو  و        ؛منقول خود از منطقه خارج شونداموال غیر

ده و بفرای حفل و فصفل موضفوع از     کفر قدرت محلی باشد بستگانشان در محفل ایسفتادگی   

« بفس خفون  » بفه  اًطریق غیررسمی و برگزاری جلسات صلح و سفاز  محلفی کفه اصفطالح    

کنند در چنین حالتی حتی اگر بفا پرداخفت خفون بهفا توسفط قاتفل        می تال ، معروف بوده

دیگفر بفه   هفای   بعفدی و قتفل  هفای   د در آینده نیفز احتمفال وقفوع درگیفری    شوموضوع حل 

 .واهی نیز وجود خواهد داشتهای  بهانه
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 منجفر بفه قتفل   ی هفا  اعتقاد برخی افراد به اقدامات تالفی جویانفه بفویژه در نفزاع    ،نکته دیگر

داننفد و در برخفی مفوارد     نمفی  این افراد اقدامات قانونی را برای احقاق خود کافی، باشد می

در  وداننفد   مفی  عد  انجا  اقفدامات تالففی جویانفه را بفرای طایففه خفود نفوعی کسفر شفأن         

مفورد بحف  آنچفه تعیفین     هفای   در نفزاع .«خون را با خون باید جواب داد»معتقدند  اصطالح

بفوده نفه    ای تعصفبات و گرایشفات طایففه   ، مفدخل در درگیفری اسفت    رفتار افراد  یکننده 

از ایفن رو انتظفار چنفدانی بفرای تبعیفت اففراد از       ، حفق بفودن طفرفین    حقیقت موضوع و  ی

 باشد. نمی مجریان قانون

شبانه به منازل افراد حری  بفوده کفه ضفمن ایجفاد رعفب و      های  تیراندازی، بعدی ۀنکت   

 چون تیراندازی در شفب انجفا   . موارد خسارات جانی و مالی در پی دارد لباغوحشت در 

لفذا صفاحبان منفازل مفورد      ؛بفوده مشفکل  انتظفامی   شود شناسایی عوامل آن برای نیروی می

  بفه عملیفات   اقفدا  انتظامی و امنیتیهای  تیراندازی و اقوا  آنها ضمن انتقاد از عملکرد یگان

از  ای در جریان برخی اختالفات عفده . ندکن می اوضاع منطقه ندکرتر  تالفی جویانه و وخیم

افراد جاه طلب و جویای نا  منطقه نیز که دارای قدرت و نفو  محلی بوده بفرای نشفان دادن   

در جهت سلب اعتماد از مراجع  به طور مرتباقتدار و رسیدن به امیال پست و شیطانی خود 

هفا و انجفا  اقفدامات تالففی      دامفه درگیفری  خصوص قشر جوان به ا هب، قانونی تحریی مرد 

که مجموع اینگونه اقفدامات منجفر   ، کنند می تال  ای جویانه و همچنین حف  برتری طایفه

تجارب گذشته بیانگر این است که اقدامات فیزیکفی  . دشو می ها به تشدید و تداو  درگیری

بفه علفت دخالفت عوامفل      یا قومی یفا طایففه  های  و رسمی ناجا به تنهایی قادر به کنترل نزاع

ین حفل ایفن معضفل مسفتلز  یفافتن      بنفابرا  ؛اجتماعی و مواردی از این قبیفل نبفوده  ، فرهنگی

بفا ایفن   ، باشد که تحقیق حاضفر  می مؤثر علمی با در نظر گرفتن کلیه جوانب امرهای  حل راه

د دیدگاه در صدد است با استفاده از متدهای علمی شناخته شفده موضفوع یفاد شفده را مفور     

مفورد بحف  را   هفای   مناسفب و مفؤثر بفرای کنتفرل درگیفر     هفای   بررسی قرار دهد و راه حل

 .ربط ارائه دهد  ی مسووننشناسایی و به 
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جمعفی  هفای   تعداد کل نفزاع ، در مرفوک فرماندهی انتظامی استان لرستان طبق آمار موجود

 0/02وده که این آمفار بفا   فقره ب 002تعداد  66در سال  ای و غیر طایفه ای اعم از طایفه استان

با ایفن   فقره رسیده و سیر صعودی خود را حف  کرده است. 020به  69درصد رشد در سال 

در اسفتان لرسفتان    ای های طایفه وص  سوال اصلی این است که: عوامل مؤثر بر کنترل نزاع

چفه   به ای طایفههای  همچنین اجرای عملیات روانی در کنترل درگیری توسط ناجا کدامند؟

 میزان مؤثر است ؟

ناجا در صورت بکارگیری هماهنگ و مؤثر  که:این فرضیه اصلی این مقاله عبارت است از

توانففد  مففی اجتمففاعی( سیاسففی و ،اطالعففاتی ی،یاز مجموعففه عوامففل مففدیریتی اسففتان ) قضففا

 د. کنرا کنترل  ای های طایفه نزاع

    ند از:ا های فرعی عبارت فرضیه و

 ؛مؤثر است ای های طایفه با نفو  محلی در کنترل نزاع استفاده از افراد .0

در کنتفرل   ای مربفو  بفه اختالففات طایففه    هفای   سرعت عمل در رسیدگی به پرونده .0

 ؛مؤثر استها  نزاع

 ؛مؤثر است ای طایفههای  انجا  عملیات روانی در کنترل نزاع .3

تفأثیر  هفا   نفزاع برگزاری جلسات توجیهی با بزرگان و افراد با نفو  طوای  در کنترل  .2

 دارد؛

 ای و اختالففات طایففه  هفا   استفاده از شوراهای حل اختالف برای پایان دادن بفه نفزاع   .5

 ؛مؤثر است

 مؤثر است؛ ای طایفههای  اقدامات اطالعاتی در کنترل نزاع .8

استفاده از افراد روحانی برای متقاعد سازی سران طوای  در حل اختالفاتشفان مفؤثر    .7

 ؛است

 .مؤثر استها  می با شوراهای اسالمی شهر و روستا در کنترل نزاععامل مراجع انتظا .6
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ناجفا در صفورت   آیفا   کفه  ن در ایفن مقالفه ایفن اسفت    ابا توجه به موارد مذکور سوال محققف 

سیاسفی   اطالعاتی، ی،یبکارگیری هماهنگ و مؤثر از مجموعه عوامل مدیریتی استان ) قضا

 د؟کنترل را کن ای های طایفه تواند نزاع می واجتماعی(

 وجفود همچنفین   جمعفی در گذشفته و حفال لرسفتان و    هفای   هفا و نفزاع   با توجفه درگیفری  

، شدت ارتباطات درون گروهفی ، تنوع فرهنگی، تنوع معیشتی :اجتماعی از قبیلهای  آسیب

که ایجاد تصفور اخفالل نظفم     و غیرهها  محرومیت، ها نابرابری، قلت ارتباطات برون گروهی

نیفروی انتظفامی در    ود این هدف را به دنبال دارد که با بررسفی تفوان  ش می اجتماعی پنداشته

را  ای های طایففه  نزاع صورت بکارگیری هماهنگ و مؤثر از مجموعه عوامل مدیریتی استان

 د. کنکنترل 

  های انجا  شفده تفا کنفون هیچگونفه تحقیقفی پیرامفون نحفو        برابر بررسی  :پیشینه تحقیق

امفا تحقیقفات    ؛سفط ناجفا در اسفتان لرسفتان انجفا  نشفده اسفت       تو ای طایفههای  کنترل نزاع

تهفران و ایفال  صفورت گرفتفه کفه بفه       ، چهار محال بختیاری، های لرستان در استان ای مشابه

  :شود می اختصار به آنها اشاره

توسط دفتر امور اجتماعی استانداری لرستان ) حوزه معاونفت   0370تحقیق اول؛ در سال  

جمعفی در اسفتان   هفای   توصی  و تبیین جامعه شفناختی نفزاع  » حت عنوان سیاسی امنیتی ( ت

تعیین علل و عوامفل  . 0جمعی های  توصی  ماهیت و مشخصات نزاع .0 :با اهداف« لرستان 

هفای   ارائفه راه حفل   .3جمعفی  هفای   اقتصادی مؤثر بر کم و کیف  نفزاع  ، اجتماعی، فرهنگی

جمعی و پیشفگیری  های  جهت رفع مسأله نزاععلمی در های  مناسب و مشرو  مبتنی بر یافته

ها انجا  شده که جامعه آماری تحقیق جوامع عشایری ،ر وستایی و شهری استان  از وقوع آن

نففر از روئسفای خانوارهفا بفه      023و مطبق تعداد  ای لرستان بوده و با استفاده از رو  خوشه

وان گروه آزمفای  انتخفاب شفده    نفر از رؤسای خانوارها نیز به عن 007عنوان گواه و تعداد 

های جمعفی در سفطح اسفتان در درون     دهد؛ حدود نیمی از نزاع می نتایج تحقیق نشان. است
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بفین واحفدهای اجتمفاعی هفر      درصفد 02، روستا یا ایل، هر واحد اجتماعی یعنی درون شهر

یعنی بین واحدهای اجتمفاعی یفی جامعفه بفا واحفدهای       ای برون جامعه درصد32جامعه و 

این امر بیشتر در مفورد جوامفع شفهری و    . اند عه یا جوامع دیگر به وقوع پیوستهتماعی جاماج

هفای جمعفی خصفلت     در ایالت استان لرستان حفدوداً نیمفی از نفزاع   . روستایی مصداق دارد

خصفوص   هدارند یعنی بین واحدهای ایلفی یفا واحفدهای جوامفع شفهری و بف       ای برون جامعه

 .گیرد می روستایی صورت

جمعفی و عوامفل مفؤثر در    هفای   بررسفی اختالففات و نفزاع   » تحفت عنفوان؛   ؛ قیق دو تح 

، پایففان نامففه کارشناسففی ارشففد« پیشففگیری و کنتففرل آن در اسففتان چهارمحففال و بختیففاری 

 .0 :بفا اهفداف   0360امیر رضایی میبفدی ففارا التحصفیل داففوس ناجفا در سفال        0سرهنگ 

شناسایی عوامل مؤثر در پیشگیری  .0 ؛جمعیای ه اختالفات منجر به نزاعهای  شناخت ریشه

تفرین عوامفل    دهد که مهفم  می نتایج تحقیق نشان. جمعی و کنترل آن انجا  شدههای  از نزاع

 .0 ؛عوامفل فرهنگفی   .0 :دسته جمعی در استان یاد شفده بفه ترتیفب اولویفت    های  ایجاد نزاع

هفا، مجفازات    به پرونفده  سرعت عمل در رسیدگی، عوامل ملکی بوده .3 ؛عوامل خانوادگی

هفای   تشویق و تنبیه در پیشفگیری و کنتفرل نفزاع   های  ن و اجرای سیاستسریع و قاطع عامال

 .است جمعی مؤثر

بررسی علل و عوامل جامعه شناختی بروز نزاع و درگیفری و  » تحت عنوان؛ ؛ تحقیق سو 

بفا   62ید در سال ها و نورمحمدجاو توسط آقایان سعید ضرا « پیامدهای آن در شهر تهران 

شناخت و معرفی پدیفده نفزاع    .0 :تهران و با اهدافهای  مشارکت دفاتر مددکاری کالنتری

اجتمفاعی  های  بررسی پدیده .3 ؛بررسی علل و عوامل اصلی نزاع و درگیری. 0 ؛و درگیری

شناسایی راهکارهایی در خصوص جلوگیری یا تعفدیل و   .2 ؛مؤثر بر شیوع نزاع و درگیری

برخی عوامل بروز نزاع و درگیری با توجه به وظای  ناجفا و همینطفور در ارتبفا  بفا      یا رفع

، دسفتگاه قضفایی در حفال و فصفل     .0اسفت.  ربط به عمل آمده  سایر نهادهای اجتماعی  ی

موفق نبوده و از این دو برخی از طرفین نزاع نیز با بفی  ، مطالعه و راضی کردن طرفین درگیر
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پدیفده نفزاع ودر    .0 ؛انفد  احقاق حق خفود بفه نفزاع روی آورده    هتاعتمادی به دادسراها ج

جرایم های  اجتماعی مانند حوزههای  آسیبهای  گیری از حوزه مستقلی در کنار سایر حوزه

متعفدد و بفه هفم    هفای   مواد مخدری و جرایم جنسی وغیره برخوردار است و در میفان حلقفه  

هفا، از   ه نحفوی کفه در مجمفوع ایفن آسفیب     ند بکن می اجتماعی ایفای اثرهای  پیوسته آسیب

بالفصل مقد  بر بروز نفزاع   ای فحاشی و اختالفات مالی به گونه، سویی اعتیاد به مواد مخدر

 و درگیری هستند ؛

کار و نهادهای متعدد مرتبط به آن در تولید نزاع ایفای نق  موثر ، اشتغال  مسائل حوز  -0

 دارند؛ 

جامعه شناختی عوامفل مفؤثر بفر میفزان گفرای  بفه نفزاع        تبیین » با عنوان؛ چهارمین پژوه 

چرداول و ایفوان ( پایفان نامفه کارشناسفی ارشفد      ، جمعی در استان ایال  ) شهرستانهای ایال 

آقای جواد نظری فارا التحصیل دانشگاه اصفهان بوده که با هدف شناخت مهمترین عوامل 

. انجفا  شفده اسفت    0362در سال  فرهنگی مؤثر بر میزان گرای  به نزاع جمعی –اجتماعی 

جوی آن بوده این است که آیا عوامل اجتمفاعی  و مهمترین مسوله که این پژوه  در جست

 .دکنتواند تغییری در میزان گرای  به نزاع جمعی ایجاد  می، فرهنگی -

 :دهد که می نتایج بدست آمده از تحقیق نشان

ر چندانی در گفرای  بفه نفزاع    میزان تحصیالت و جایگاه اقتصادی تأثی، جنسیت، سن .0

 ؛ ندارد

 ؛گرای  به نزاع رابطه وجود ندارد بین میزان احساس آنومی و .0

 ؛ افراد مجرد بیشتر از افراد متأهل به نزاع گرای  دارند .3

 مختل  متفاوت است؛ های  گرای  به نزاع در ایل .2

ه بین میزان پرخاشگری و گرای  به نفزاع رابطفه وجفود دارد بفدین سفان کفه هفر چف         .5

 ؛نزاع در وی نیز زیادتر خواهد بودروحیه پرخاشگری در فرد بیشتر باشد گرای  به 

 ؛به نزاع رابطه مستقیم وجود دارد بین قو  گرایی و گرای  .8
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 میزان استفاده از وسایل ارتبا  جمعی با گرای  به نزاع رابطه مستقیم دارد؛

ر تفاریخی درگیریهفا و   تفوان در سفی   مفی  آنچفه   :در لرسهتان  ای تاریخچه نزاع طایفهه 

قبفل از پیفروزی    تفا  :د، چنفین اسفت  کفر جمعی در گذشته و حال لرسفتان اسفتنبا    های  نزاع

 ای طایففه  محلی وهای  انقالب اسالمی در دوره هایی که تضاد سیاسی موجود بین حاکمیت

آمد و در  می گرفت یی نوع انسجا  بین جوامع محلی بوجود می با حکومت مرکزی شدت

همجوار و به نوعی با قوای دولتفی  های  و منازعات بیشتر با حاکمیتها  درگیریآن صورت 

، ای یافت. با اقتدار حکومت مرکفزی و فروپاشفی اتحفاد و همفاهنگی درون منطقفه      می ادامه

نگیفز  هفای تفرقفه ا   قومی و محلی آن هم بیشتر به سفبب اعمفال سیاسفت   های  زمینه بروز نزاع

رغفم   بفا پیفروزی انقفالب اسفالمی علفی     . گرففت  می ن دربین مرد  این ساما، حکومت وقت

رسفد کفه    مفی  حمایت و وفاداری مرد  این استان از حاکمیت نظا  جمهوری اسفالمی بنظفر  

بیشفتر از  ، منجفر بفه قتفل   هفای   به خصفوص نفزاع   قومی و محلی،های  شدت درگیریها و نزاع

های حکومفت وقفت بفه     با این تفاوت که در گذشته اعمال سیاست، گذشته نمود یافته است

کرد اما در شرایط فعلی، عالوه بر عامفل فرهنگفی و روحیفه انتقفا       می کمیها  تشدید نزاع

عشایری و شهری بفین مفرد  همچنفان    ، که در اکثر مناطق روستایی ای جویی فردی و طایفه

و سطحی انگاشتن موضوع از طرف تشکیالت حکومت در  نکردن ظاهراً توجه. وجود دارد

در زمفان حکومفت پهلفوی بفه      حاضر شدن این معضل اجتماعی مؤثر بوده است.گستر  و 

متعفدد بفا قفوای    هفای   علت جبهه گیری قو  لر در مقابل حکومفت وقفت و انجفا  درگیفری    

سران حکومت به جهت ایجاد تفرقه در بفین مفرد  و سفرکوب آسفان آنهفا ملفوک       ، دولتی

از بین سرکردگان اقوا  رونق داده و  طوایفی را به شکل گماردن امیر و حاکم و انتخاب آن

را در بفین مفرد  ایجفاد و     ای و قبیلفه  ای با تقویت حس برتری جویی قومی اختالفات طایففه 

 د که در بسیاری از اوقات به عداوت و ستیز با هفم پرداختفه و  کرجدا و بیگانه  از هم آنها را

افکنانفه سفران حکومفت     بنفابراین سیاسفت تفرقفه   ؛ اند به غارت و چپاول یکدیگر دست زده



 23بهار  ویژه نامه  -سال شانزدهم   -/   فصلنامه دانش انتظامی    71 

ده کفر نحفو چشفمگیری تشفدید    ه بف را در آن مقطفع زمفانی    ای طایففه هفای   پهلوی درگیفری 

 .(80،ص 0372)معاونت سیاسی امنیتی استانداری لرستان ،.است

  نظری چارچوب

شفود   مفی  پاسفخ بفه ایفن سفووال کفه چفرا انسفان پرخاشفگر        در نظران  صاحب  پرخاشگری:

جامعه شناسفی و زیسفت شناسفی ارائفه     ، روانشناسی؛ پارادایم  هدر قالب س، نظریات مختلفی

، باتوجه به حوصله بح ، که در این تحقیقاند  به انسان نگریسته ای ده و هرکدا  از زاویهکر

 تناسب بیشتری داشفته بفه شفرح زیفر    ، که به موضوع مورد بررسیها  نظریهدسته از فقط به آن

 . شود می اشاره

( از جانفب روانشناسفانی    0939پرخاشفگری در آغفاز )   –ناکفامی  توفوری    :نظریه ناکامی

از  ای ایففن توففوری مبتنففی بففر مجموعففه. دشففمطففرح  7و سففیرز 8میلففر، 5دوب ، 2ماننففد دونرد

ملهم از یفی سفابق بیرونفی بفرای     ، های نظری است که پرخاشگری را به طور عمده دیدگاه

ووری پرخاشگری فرآینفدی در نظفر   در این ت. گیرد می آسیب وارد کردن به دیگران در نظر

ماننفد و   مفی  شود که در خالل آن افراد از دستیابی به هدف یا اهداف خفوی  بفاز   می گرفته

ینفدی در نهایفت سفبب    اناکامی حاصفل از چنفین فر  . گیرد می احساس ناکامی در آنها شکل

ن هفدف  مهمتری. گردد می آمیز بین افراد و رفتارهای پرخاشجویانه و خشونت بروز حرکات

گیرند منبع یا منابع ناکامی هسفتند )   می یا اهدافی که به عنوان محور آسیب مورد توجه قرار

 .( 037،ص  0379، محسنی تبریزی

مفهو  تصورات معکوس بر این ففر  مبتنفی اسفت کفه اگفر        :نظریه تصورات معکوس

شفد در آنهفا   جریفان داشفته با   ای رویارویی خصمانه، برای مدتی طوننی بین مرد  دو کشور

هفر  . دیگرنفد یابد که در واقع کفامالً شفبیه یک   می پرور  ای گرایشات ثابت و تحری  شده
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امپریالیسفت و  ، جو دانسته و طرف مقابل را فریبکفار صلح مظلو  و، تریی از آنها خود را بر

اسفتمرار برداشفت غلفط تشفدید     ، طبق این نظر روانشناسان اجتماعی. پندارد می جنگ طلب

مکن است از جانب طرف م، ءظن بوده تا جایی که حرکت دفاعی یکی از طرفینکننده سو

توانفد   می تسلسل باطل این نگر . آمیز تلقی شده و به اقدا  متقابلی بیانجامد مقابل تحریی

رخفی  ب، بفر اسفاس نظریفه ففوق    (005ص 0362)مقصفودی ، . گر منازعفه رودررو باشفد  آغاز

خصفومتهای دیرینفه قبلفی    ، به یکدیگر نگاه کردهطوای  نسبت به یکدیگر با دیدگاه منفی 

بروز خشفونت   امکان، از این روو یی حالت انزجار نسبت به هم دارند  باشد می مدنظرشان

 وجود دارد. به طور مستمر بین آنها به علت داشتن تصورات معکوس

حاصفل تسفلیح جمعفی و در مفوارد خفاص      ، بخشفی از خشفونت اجتمفاعی     :نظریه تسلیح

مؤید این  زتحقیقات لوونارد برکوویت. فردی و اجتماعی استهای  سلحه و خشونتمشاهده ا

سفالح و قابفل مشفاهده بفودن آنت و ادوات     بفه   امر است کفه در دسفترس بفودن همگفانی    

، 0362، )مقصففودی. آمیففز افففراد مففوثر اسففت در تحریففی عصففبی و خشففونت، پرخاشففگری

ح در استان لرستان و دسترسی آسفان  وجود انواع مختل  سالبرابر نظریه مذکور  ( 000ص

 هفای بسفیار دور بفوده    فرهنگی به داشتن سفالح از زمفان   های هقمرد  به آنها که ناشی از عال

 باشد. می ای های طایفه مهمی در بروز خشونت و درگیری عامل

یعنی اساس . پیشداوری حکم مقد  برتجربه است  :نظریه پیشداوری و تصورات قالبی

گونفه تجربفه واقعفی      نسبت به کسی یفا چیفزی پفی  از هر   که یی شخیا واکنشی است 

ون منفی همفراه  ماگر چه بیشتر با بار و مض. پیشداوری ممکن است مثبت یا منفی باشد. دارد

شفود کفه از    مفی  پدیده پیشداوری یا حکم پفی  سفاخته منففی در گروهفایی پدیفدار     . است

هفای   قالفب  ( 00، ص 0378، ن بفر  )اتفوکالی . جهات بسیاری بفا یکفدیگر هماننفد نیسفتند    

انتظفارات و تعصفبات خشفی و بفی     ، فکری یا تصورات ثابت و قالبی نیز بفه مثابفه توقعفات   

همه اففراد یفی گفروه را بفدون در نظفر      ، شود که به موازات پیشداوری می انعطافی تعری 

مفهفو   دو . دهفد  مفی  گرفتن تفاوتهای واقعی میان آنها به یکسان مفورد توجفه و اسفناد قفرار    
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، نسفبت بفه اففراد   ، نفاروا هفای   پیشداوری و تصورات قالبی در بعضی موارد نفاظر بفر تصفمیم   

برخففورد   مففذهبی و غیففره خففودی اسففت کففه نحففو، قففومی، اشففخاص و گروههففای نففژادی

این پیشداوری که کلیمیان  مثال برای ؛بخشد می های خودی را نسبت به دیگران شکل گروه

ازایفن گونفه    ای نمونفه . خشفن هسفتند  هفا   کفودن و آلمفانی   سفیاهان ، مادی و پول پرست انفد 

 (  029و  026، ص 0362، )مقصودی. باشد می تصورات

( ممیفزی   959ص ، عمید )فرهنگ وارسی، از نظر لغوی به معنی تفتی    :تعاریف کنترل

در مورد کنترل تعاری  گوناگون  ( بوده از نظر اصطالحی 650، ص0358،و بازدید) بهشتی

مفوارد   ای آمده که از نظر مفهو  ومعنی یکسان و مشفابه و از جهفت لفظفی در پفاره    به عمل 

 :باشند می مهمترین تعاری  به عمل آمده به شرح زیر. ندهست متفاوت

 بفاز  ، طفراح سیسفتم  ، کنترل تال  منظمی است در جهت رسیدن به اهداف استاندارد

پی  تعیین شده و سر انجا  مقایسه اجزای واقعی با استانداردهای از ، خورد اطالعات

نفده  نها بر روند اجرایی که در بر گیرهای آ تعیین انحرافات احتمالی و سنج  ارز 

 (  036ص ، 0360، ) رضائیان. حداکثر کارایی است

  از زمفان اجفرای آنهفا و    هفا   برنامفه  هفا و  کنترل عبارت است از ارزیابی تصمیم گیفری

وتصفحیح  هفا   برنامفه ، هفا  سفبت بفه هفدف   اقدامات نز  برای جلفوگیری از عملیفات ن  

 (080و  082ص  ، 0373)جاسبی، . انحرافات احتمالی به وجود آمده

مختلففی وجفود دارد کفه    هفای   در مورد تقسیم بندی انواع کنتفرل دیفدگاه    :انواع کنترل

 :باشد می   به شرح زیر دیدگاه مورد نظر تحقیق

 ؛کنترل پس از عمل ) بازخور ( .0

 ؛ز عمل ) قبل از عمل (کنترل پی  ا .0

 ( 020ص ، 0376، ) هریسون وجان؛ کنترل در حین عمل ) متقارن (. 3

هفای تحقیفق یافتفه سفازمانی در اختیفار       اطالعاتی را در رابطه با فعالیفت ، کنترل پس از عمل

اطالعات زمان واقعی را در رابطفه  ، دهد در صورتی که کنترل در حین عمل می مدیران قرار
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پی  ، بنابراین انحراف از برنامه، گذارد می های سازمانی در اختیار مدیران فعالیت یندهاابا فر

اما کنتفرل قبفل از عمفل بفه      ؛شوند می روشن، از اینکه باع  آسیب رسیدن به سازمان شوند

 کند که با شناسایی و تمهیداتی کفه از محفیط داخلفی و خفارجی بدسفت      می مدیران کمی

  .آورند می رند تغییراتی را بوجودآو می

  :شامل چهار مرحله به شرح زیر است  :یند عمومی کنترلافر

 ؛های برنامه و پی  بینی نتایج برنامه ها یا معیارها متناسب با هدف تعیین شاخ  .0

 ؛تهیه و تدوین اطالعات مربو  به اقدامات انجا  شده .0

 ؛ها مقایسه اطالعات مدون با معیارها و شاخ  .3

، 0386ها ) جاسفبی ،  اقدا  اصالحی برای رفع نواق  یا تصحیح انحراف تصمیم گیری و .2

هفا   ( معتقد است که در رابطه با علل و عوامفل ایجفاد نفاآرامی    0379تاجیی ) .(026تا  020

، تظفاهرات خشفونت آمیفز   ، هفا  فروپاشی دولفت ، کودتا، ها به مسائلی همچون جنگ وبحران

گویی به عد  پاسخ، بست اقتصادی بن ناکامی و، ور نخبگان سیاسیتر، اجتماعیهای  خیز 

 و داشفته کامفل  توجفه  د مطالبات صنفی و مفوارد دیگفر بایف   ، تقاضاهای مشروع اقشار جامعه

ا عفان   یفد باهفای اجتمفاعی    میارآدر مورد کنترل نفا از طرفی  .دکرمدونی اعمال های  مهنابر

اجتمفاعی بایفد   هفای   دیفده کرد که با عنایت به پیامدهای امنیتی حاصل شده از وقفوع ایفن پ  

 :های زیر انجا  پذیرد های کنترلی در قالب تال 

 ؛جلوگیری از وقوع ناآرامی .0

 زا ؛ ر در مقابل تأثیر عوامل بحرانکسب آمادگی برای حفاظت بهت .0

 ؛ زا بهتر در مقابل تأثیر عوامل بحرانو منابع برای حفاظت ها  تهیه طرح .3

  ؛شناخت و بررسی شر  یا شرو  وقوع پدیده .2

هفای تعمفیم    وجود نارضفایت ، شناخت و برآوردی ازعوامل تسهیل کننده بروز واقعه .5

ایجفاد تعفار  و شفکاف در    ، مطالبات متراکم شفده ، فضای روانی و اجتماعی، یافته
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بفرای   ای ساختار تصمیم گیری و نظایر این از عواملی هستند کفه بفه عنفوان شاخصفه    

 . شود می ثر واقعؤهشدار دادن به شکل گیری ناآرامی م

 شناخت ظرفیت و امکاناتی که در جهت پیشفبرد اهفداف قابفل بسفیج و فعفال سفازی       .8

 ؛ باشند می

 ؛ و رفتار جریانات سیاسی مخال  و معاندها  انگیزه، شناخت اهداف .7

 ؛ شناخت کانون زمانی و مکانی خاص بروز بحران .6

 ؛ شناخت رهبرهای کشورهای حمایت گر در بروز ناآرامی .9

مدیریت بحران اصطالحی اسفت کفه بفرای پاسفخ دهفی بفه موقعیتهفای          :مدیریت بحران

موقعیفت بحرانفی،    »گویفد:  مفی  درتعری  موقعیت بحرانفی  بحرانی بکارمیرود. چارلز هرمان

اندازد، زمان نز  برای پاسفخ دهفی عملفی     می های برترنهاد تصمیم گیرنده رابه خطر هدف

وقفوع چنفین مفوقعیتی بفه      کنفد و  مفی  گرفتفه شفده رابفه شفدت محفدود     های  نمودن تصمیم

 )مففی کففارتی. «شففود مففی سففردرگمی و غففافلگیری اعضففای نهففاد تصففمیم گیرنففده منتهففی 

پیدای  شرایط بحرانی درتقابل جامعه ودولت، نیازمنفد سازوکارخاصفی از    (20،ص0360،

 ،شفود. درحفوزه امنیتفی    مفی  که ازآن بفه مفدیریت بحفران نفا  بفرده      باشد می اعمال مدیریت

یند به کارگیری جامع، بهینه وسفریع منفابع دردسفترس دولفت     اتوان فر می ران رامدیریت بح

فیفل   (07، ص0379، )حسفینی حفداقل خسفارت دانست..   های داخلی با برای کنترل ناآرامی

بستر دونظا  اندیشگی متفاوت مورد بحف    در ، تعری  مدیریت بحران را2لی باو و 3ویالمز

 .اند قرارداده

                                                 
0-crisis management                      

0-Charles Hermann                       

  3-Phil Williams                          

2- lee bow 

5- Laurence martin 

8- appeasement 
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شفامل کسفانی اسفت کفه مفدیریت رابفه       ایفن مکتفب     :شگی اولمکتب نظام اندیالف(

کننفد.   مفی  ناب معادل حل صلح آمیز هرنوع مواجهه وبرخفورد ففر    ای به گونه سادگی و

 ۀبحران به مثاب کامال درگرو پرهیز ازجنگ است و، ازاین منظر هرنوع موفقیتی دراین عرصه

به حالت عفادی   رآن سیستم رابیماری یی سیستم تعری  شده که منفعت بازیگران عمده د

 (67،ص0379، )تاجییگرداند. می خود باز

 مفدیریت بحفران رابفه مثابفه پیفروزی دریفی چفال  و         :مکتب نظام اندیشگی دومب(

رهگفذر   ابزاری برای گستر  منفافع ملفی از   ۀکند. دراینجا بحران به مثاب می مواجهه تعری 

اسفت اسفت بفه بیفان دیگفر. نرنفس       خصومت فهمیده شده است. بحران ادامه مدیریت وسی

قضفایای   از ای توانفد بفه زنجیفره    نمفی  ینفد امدیریت بحران، به مثابه یی فر»گوید: می مارتین

بدیهی وقواعد کلی محدود شود، بلکفه هرتالشفی بفرای توسفعه یفی تکنیفی کلفی تفدبیر         

می خفا  قواعفد نارسفا و   گیفری  غیر قابل اجتناب دربردارنده ریسی شکل ای به گونه، بحران

بسفیار   معفانی هسفتند کفه درصفور     لبریفز از  های غنفی و  است که قاصر ازاحقاق حق واقعیت

 یی علم دقیق یفا  ۀتوان به مثاب نمی . همچنین مدیریت بحران را«کنند می متنوع ومتعدد بروز

تقلیفل داد. مقفد  برهرچیفز مفدیریت بحفران       (صلح طلبی یی سفویه )فرونشاندن  تسکین و

بازیگران درصحنه، نق  تعیین کننده  خبگان یانمردان،  آن دولت ذررهگ هنری است که از

فهفم   بارت دیگر مدیریت بحران هنرعگذارند. به  می  غیابشان به نمای  درحضور و را خود

جوی یی بحران باشفیم و چفه زمفانی ازآن    و جست درک این مهم است که چه زمانی در و

  (66، ص0379، )تاجییدوری کنیم.

توان درمراحفل سفه گانفه قبفل،      می وظای  مدیریت بحران را  :بحران وظایف مدیریت

 حین وبعداز بحران به قرارنمودار دسته بندی نمود.

بهترین شکل مدیریت بحران آن است که پی  از وقوع یفی    :وظایف قبل ازبحران .1

بفرای  بحران بزر ، برای رویارویی با آن آمادگی داشته باشیم. تنها برنامه ریزی نیست کفه  

هفای خودسففازمان   اسفت بلکففه قابلیفت   آمفادگی دربرابریفی بحفران دارای اهمیففت بفه سفزا     
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 وکارهای گوناگون مدیریت ساز باشد. ان است که دارای اهمیت فراوان میدرمدیریت بحر

بینی، حس کردن، واکن  نشان دادن، مهارکردن، آموختن و طرح ریفزی   بحران برای پی 

 هفا  بحفران  ۀهم اند. های بزر  ساخته شده بحران  نظور اداربه م های سازمانی رو  و مجدد

اگفر پفی  از   دهنفد.   مفی  هشفداردهنده بفروز  های  روی دادن یی سلسله نشانه خیلی پی  از

تفوانیم پفی  از وقفوع     می روی آنها اقدا  کنیم تشخی  بدهیم و را ها بروز بحران این نشانه

 شفود.  ین شکل مدیریت بحران شمرده مفی بهتر بروز آن جلوگیری کنیم، این خود بحران از

 (33ص، 0365، )یزدان پناه

و پیشگیری ازوقوع بحران و ایجاد آمادگی سازمانی مهم ترین وظیففه سیسفتم   0 پی  بینی

باشفد.   مفی  های مختل  امنیتی و غیرامنیتی قبفل از بحفران   مدیریت بحران متشکل از سازمان

اطمینفان   از ای از ارزشیابی یی رونفد بادرجفه  عبارتست  مند بوده و پی  بینی، فعالیتی رو 

دادن تحفونت   گسفتر  ، یی مبنای مهم درپی  بینفی  خاص.  )احتمال( درطول یی دور

های خاص برای تداو  یاتغییر روندها است. به بیفان   گذشته برآینده بااستفاده از برخی فر 

 رایط آتفی اسفت تفا   دیگر، هدف از پی  بینی، محاسبه و بیان روشن برخی ازرویدادها درش

برای مشکالت آینفده   خوبی درک نموده وه ب سیستم مدیریت بحران بتواند شرایط آینده را

 (099،ص 0379، )تاجیینماید. ریزی برنامه

 هفایی از جامعفه بادولفت    داخلفی نتیجفه تقابفل نیفه    هفای   بحران  :نوظایف حین بحرا .2

باشفد   مفی  این امکان متصور آمده وهای شکل گرفته بوجود  باشند که براساس نارضایتی می

این  در های مخال  به منظور بهره گیری از شرایط به وجود آمده، خواهان حضور که گروه

هفا   شفکل گیفری ایفن بحفران    هفای   صحنه باشند، هرچند که ممکن است اصون خفود زمینفه  

دن شرایط مناسب برای تضعی  نظفا  و اففزای    کررابرای کاه  مشروعیت نظا  و فراهم 

منابع بفه   های مورد استفاده و ده باشند. نکته حائز اهمیت دراین تقابل رو کرقدرت فراهم 

باشفد. طفرف معتفر  بفه رغفم       مفی   هفای درگیفر   طفرف  سوی هریی از کارگرفته شده از

                                                 
0- prediction 
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ظم قراردارد، این فرودستی ازنظر امکانات فیزیکی، به دلیل آنکه درموضع سوال و تخریب ن

این  و دکن امکان راداراست که زمان و مکان مقابله رابه طرف دولتی تحمیل و بی پروا عمل

گفری ازنظفا     طفرف معتفر  بتوانفد درجایگفاه پرسف       یافت که زمانی ادامه خواهد تا امر

وضعیتی هجومی قرارداشته باشد، هرچند کفه بطفور طبیعفی     در ده وکرسیاسی، خودراحف  

توانفد بفرای آنفان     می  بود که طرف مقابل دراثر اشتباه هایی نیز خواهند ید فرصتمترصد ص

دار مسفوولیت اداره   نکه ضمن مقابله با معترضان، عهدهطرف دولتی به دلیل آ اما ؛دکنفراهم 

المللفی و   پرسفتیژ بفین   خواهفان حفف    جامعه و حف  آهنگ عادی زنفدگی عمفومی بفوده و   

عظیمی به نا  دستگاه دولتفی بفاحری     ۀاست با جث مجبور باشد، مشروعیت سیاسی خود می

 باشفد.  مفی  اغلب با تاخیر د، درنتیجه ناگزیر به عکس العمل واکنشی، محتاطانه وکنبرخورد 

باید توجه داشت اگرچه طفرف معتفر  از توانمنفدی کمتفری نسفبت بفه نیروهفای دولتفی         

ن نبوده، بلکه بیانگر وجود تففاوت  باشد، ولی این مسوله به معنی خلع سالح آنا می برخوردار

مهفم تفرین عامفل کسفب      باشفد.  می درنگر  به قدرت ازدیدگاه آنان نسبت به قوای دولتی

اشفتباهات نیروهفای    اسفتفاده از  همراه نمودن طی  وسیع تری از مفرد  یفا  ، قدرت معترضان

توان بیفان   می نتیجه باشد، در می آنان برای دراختیار گرفتن افکارعمومی دولتی دربرخورد با

غیرفیزیکففی قففدرت و هففای  داشففت کففه تکیففه عوامففل بحففران سففاز درتولیففد قففدرت برجنبففه

 هفای مفوثر براففزای  قفدرت هماننفد عملیفات روانفی قرارداشفته تفا          گیری از تاکتیفی  بهره

توان گفت که  می ند، درنتیجهکنوسیله بتوانند جمعیت بیشتری از مرد  رابا خود همراه  بدین

 باشد. مرد  میهای  معترضان، همراهی توده ای واسطهمهمترین هدف 

، هرچنفد وظیففه اصفلی و انتظفارات بیشفتر درمفدیریت بحفران         :وظایف بعداز بحران .3

باشد، ولی عفادی سفازی    می های به وجود آمده ایجاد آمادگی برای برخورد وکنترل بحران

 مهم است. ن موثر وشرایط پس از بحران نیز به همین میزان دراقدامات مدیریت بحرا

 و حران وکنترل آن عبارتسفت از تفرمیم  وظیفه اصلی سیستم مدیریت بحران پس از افول ب

انفد، همچنفین پاسفخگویی بفه سفوانت       عواملی کفه درطفول بحفران صفدمه دیفده     بازسازی 
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وانتظارات به وجود آمده درطول بحران که این دو مورد مربو  به جامعه، سازمان خودی و 

 (07-30، ص0365، )جدیگردد.  های هدف می   به گروههمچنین مربو

 
 7،ص1370حسینی ، :1 نمودار

 

 روش 

و دسففت  مسففوونننظففرات ، رو  تحقیففق توصففیفی و از نففوع پیمایشففی بففوده کففه در آن  

 اندرکاران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

ل پفایور نیفروی انتظفامی و    قضایی و انتظامی ،پرسفن  مسووننکارشناسان و ؛جامعه آماری 

اعضای شفورای تفأمین   ، اعضای شوراهای اسالمی شهر وروستا، فرماندهی این نیروهای  رده

بفه  اعضای شوراهای حل اختالف استان لرستان ، طوای  ها و افراد با نفو  استان و شهرستان

بفه عنفوان    و تصفادفی سفاده   ای نفر از آنها به رو  طبقفه  022بوده که تعداد نفر  052تعداد 

 .آماری باشد ۀکه نتایج بدست آمده قابل تعمیم به جامع است دهشانتخاب نمونه و به نحوی 

از  ای پفاره  ای بفا اسفتفاده از رو  کتابخانفه   ، پس از هماهنگی با مراکز انتظفامی و قضفایی  

مورد بررسی قرار گرفته و اطالعات مفورد نیفاز    ای طایفههای  اسناد و مدارک مربو  به نزاع

های مربو  شخصاً بین  دستگاه مسووننسپس پرسشنامه با هماهنگی . ده استشجمع آوری 
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هفا   د و به منظور دقت بیشتر در تنظیم پرسشفنامه شوافراد نمونه با ارائه توضیحات نز  توزیع 

مدت یی هفتفه   تاها  نحوی که برخی پرسشنامهه فرصت کافی به افراد مورد نظر داده شد، ب

نظر به ویژه  مصاحبه هایی نیز با افراد صاحب، در خالل تحقیقات. قرار گرفت اختیارآنان در

از اطالعففات و تجربیففات آنهففا  فرمانففدهان و مففدیران در محففل کارشففان بففه عمففل آمففده و 

روایی این تحقیق، رو  مراجعه به اظهفار نظفر گروهفی ) خبرگفان (     . گیری شده است بهره

یی پرسشنامه سعی شده با کسب نظر خبرگفان سفؤانت   مدنظر بوده و به منظور بان بردن روا

د کفه از حفداکثر روایفی    شوطراحی و تنظیم  ای قابل فهم و ساده و به گونه، پرسشنامه کامل

نسخه به  32تعداد ، آماری ۀپس از تهیه پرسشنامه قبل از توزیع آن بین جامع. برخوردار باشد

کفه اغلفب، مسفوولیت فرمانفدهی و      نفر از خبرگان جامعفه آمفاری   32صورت آزمایشی بین 

در ارتبا  با موضوع تحقیق نیفز صفاحبنظر بفوده توزیفع گردیفد و پفس از       و مدیریتی داشته 

پایایی پرسشنامه تحقیق حاضفر بفا    .شدتأیید ایشان اقدا  به توزیع پرسشنامه بین جامعه نمونه 

پایفایی بفانی    بدست آمده که حفاکی از  درصد68استفاده از ضریب آلفای کرونبا  مقدار 

 باشد.  می پرسشنامه
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هاینزاع

 ایطایفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مدل مفهومی تحقیق  :2شکل

 ها یافته

 .مؤثر است ای های طایفه استفاده از افراد با نفو  محلی در کنترل نزاع .0فرضیه 
  مشاهده شده و مورد انتظار مربوط به فرضیه یکهای  فراوانی  :1جدول 

 

 

 

 

 ارهآم   

   پاسخ

فراوانی مشاهده 

 باقیمانده فراوانی مورد انتظار شده

 2/07- 2/02 3 خیلی کم

 2/08- 2/02 2 کم

 2/05- 2/02 5 متوسط

 2/35 2/02 55 زیاد

 2/03 2/02 33 خیلی زیاد

   022 مجموع

استفاده از 

افراد با نفوذ 

 محلی

 تعامل با شوراهای

اقدامات  اسالمی

 اطالعاتی

استفاده از 

 افراد روحانی

سرعت عمل 

در رسیدگی 

 به پرونده ها

برگزاری جلسات 

 توجیهی

عملیات 

 روانی

استفاده از 

شوراهای 

 حل اختالف
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 : آزمون خی دو مربوط به فرضیه یک2جدول 

 

 
 
 
 

 

(از 02/026با توجه به اینکه مقدار بدست آمده برای آماره خی دو ) فوق،های  بر اساس یافته

 ( 32/03شتر است )خی دو جدول بی 2وبا درجه آزادی  α= 20/2جدول در سطح    خی دو

 درصففففد بففففین فراوانیهففففای  99 کنففففیم کففففه بففففا اطمینففففان    مففففی نبا چنففففین اسففففت 

و مفورد انتظفار تففاوت معنفا دار      مشاهده شده  

و نتایج بدسفت  0های مشاهده شده در جدول  بر این اساس و با توجه به فراوانی. وجود دارد

گیریم که استفاده از افراد با نفو  محلی به علت برخورداری از  می ها، نتیجه آمده از مصاحبه

 ؛باشفد  مفی  مفؤثر  ای طایففه هفای   گذاری بر دیگران در حد زیاد در کنتفرل نفزاع   قدرت تأثیر

                                                      گیرد. می مورد تأئیدقراربنابراین فرضیه فوق 

در  ای مربفو  بفه اختالففات طایففه    هفای   سرعت عمل در رسیدگی بفه پرونفده   - 0فرضیه 

 .استمؤثر ها  کنترل نزاع
 2مشاهده شده و مورد انتظارمربوط به فرضیه های  فراوانی  :3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدار 0آزمون خی دو مربو  به فرضیه

 022/026 اره خی دوآم

 2 درجه آزادی

(p)222/2 سطح معنا داری 

 آماره       

 پاسخ

فراوانی 

 مشاهده شده

فراوانی مورد 

 انتظار
 باقیمانده

 2/07- 2/02 3 خیلی کم

 2/08- 2/02 2 کم

 2/02- 2/02 8 متوسط

 /2 2/02 02 زیاد

 2/27 2/02 87 خیلی زیاد

   022 مجموع
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 2: آزمون خی دو مربوط به فرضیه 7جدول 

 

 

 

 

 

 (522/027با توجه به اینکه مقدار بدست آمده برای آماره خی دو )، فوقهای  بر اساس یافته

                           (32/03بیشتر است )خی دو جدول  2آزادی  وبا درجه α= 20/2از خی دو جدول در سطح 

درصففففففد بففففففین  99 کففففففه بففففففا اطمینففففففان کنففففففیم  مففففففی با نچنففففففین اسففففففت  

مشاهده شده و مفورد  های  فراوانی  )

هفای مشفاهده شفده در     بر این اساس و با توجه به فراوانفی . انتظار تفاوت معنا دار وجود دارد

مربفو  بفه اختالففات    هفای   سرعت عمل در رسیدگی به پرونده یریم کهگ می نتیجه 3جدول

اکثر مصاحبه شوندگان نیز بر ایفن باورنفد کفه سفرعت     .مؤثر استها  در کنترل نزاع ای طایفه

ضمن آنکه منجر به جلب اعتماد طرف آسیب دیده ، ها ها در رسیدگی به پرونده عمل یگان

د فرصفت  شفو  می ق مربو  از طریق مجاری قانونیو ایجاد انگیزه در آنها برای پیگیری حقو

بنابراین فرضفیه ففوق مفورد    . کند می دخالت و سوءاستفاده را نیز از افراد فرصت طلب سلب

    گیرد. می قرار تأئید

 

 

 

 

 

 

 مقدار 0آزمون خی دو مربو  به فرضیه

 522/027 آماره خی دو

 2 درجه آزادی

(p)222/2 سطح معنا داری 
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 مؤثر است. ای طایفههای  انجا  عملیات روانی در کنترل نزاع - 3فرضیه 
 3ربوط به فرضیه م مشاهده شده و مورد انتظارهای  : فراوانی0جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 3آزمون خی دو مربوط به فرضیه :7جدول 

 

 

 

 

 (722/56با توجه به اینکه مقدار بدست آمده برای آمفاره خفی دو )  ، فوقهای  بر اساس یافته

  ( 32/03بیشتر است)خی دو جدول  2با درجه آزادی  و α= 20/2در سطح  از خی دوجدول

) بیندرصد 99 با اطمینان کنیم که می با نچنین است ) 

فراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معنا دار وجود دارد بر این اساس و با توجه بفه  

انجفا  عملیفات روانفی دردنیفای     گیفریم کفه    می نتیجه5های مشاهده شده در جدول  فراوانی

نفد  امروزی که به عصفر اطالعفات و ارتباطفات معفروف بفوده و بفه ویفژه در اجتماعفاتی مان        

درکنتفرل  شکیل شده به میزان زیفادی  که بر مبنای روابط خویشاوندی ت ای اجتماعات عشیره

 گیرد.  می بنابراین فرضیه فوق مورد تأئیدقرار ؛استمؤثر ای طایفههای  نزاع

 مارهآ

 پاسخ

فراوانی مشاهده 

 شده

فراوانی مورد 

 باقیمانده انتظار

 2/08- 2/02 2 خیلی کم

 2/03- 2/02 7 کم

 2/2 2/02 02 متوسط

 2/07 2/02 27 زیاد

 2/0- 2/02 06 خیلی زیاد

 022   

 مقدار 3هآزمون خی دو مربو  به فرضی

 722/56 آماره خی دو

 2 درجه آزادی

222/2  
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هفا   برگزاری جلسات توجیهی با بزرگان و افراد با نفو  طوای  در کنترل نزاع - 2فرضیه  

 .تأثیر دارد
 7مشاهده شده و مورد انتظار مربوط به فرضیه های  اوانیفر :0جدول 

 

 7ون خی دو مربوط به فرضیه : آزم7شماره 

 

 

 

 

 

  (822/92فوق، با توجه به اینکه مقدار بدست آمده برای آمفاره خفی دو )  های  بر اساس یافته

( 32/03شتر است )خی دو جدول بی 2وبا درجه آزادی  α= 20/2از خی دو جدول در سطح 

 ) درصففد بففین 99 کنففیم کففه بففا اطمینففان مففی با نچنففین اسففت

مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معنا دار وجود دارد. بر این اسفاس و بفا توجفه     یفراوانیها

برگفزاری جلسفات تفوجیهی بفا      گیریم که می نتیجه7 های مشاهده شده در جدول به فراوانی

 یفن و افراد با نفو  طوای  به خاطر نقشی که این افراد در تحریی و هفدایت سفایر    بزرگان

 این فرضفیه ففوق مفورد تأئیفدقرار    بنفابر . مفؤثر اسفت  هفا   در حد زیفاد در کنتفرل نفزاع   ، دارند

 آماره                

 پاسخ
 باقیمانده فراوانی مورد انتظار فراوانی مشاهده شده

 2/05- 2/02 5 خیلی کم

 2/05- 2/02 5 کم

 2/00- 2/02 9 متوسط

 2/38 2/02 58 زیاد

 2/5 2/02 05 خیلی زیاد

   022 مجموع

 مقدار 2آزمون خی دو مربو  به فرضیه

 822/92 آماره خی دو

 2 درجه آزادی

(p)222/2 سطح معنا داری 
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                                                      .گیرد می

و اختالففات  هفا   ی پایفان دادن بفه نفزاع   استفاده از شوراهای حفل اخفتالف بفرا    - 5فرضیه 

        .مؤثر است ای طایفه
 0مشاهده شده و مورد انتظار مربوط به فرضیه های  فراوانی :2جدول 

 

 :آزمون خی دو مربوط به فرضیه 11جدول 

 

 

 

 

 

(از 722/67خی دو) فوق، با توجه به اینکه مقدار بدست آمده برای آماره های  بر اساس یافته

 32/03)خفی دو جفدول    بیشفتر اسفت   2وبا درجه آزادی  α= 20/2خی دو جدول در سطح 

کنففیم کففه بففا   مففی با نچنففین اسففت  )(

درصد، بین فراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معنا دار وجود دارد. بر 99اطمینان 

پرونفده   52005و مختومه شدن 9شده در جدول های مشاهده این اساس و با توجه به فراوانی

در لرستان  0365) مربو  به درگیری طایفه و غیره ( از طریق صلح و ساز  طرفین در سال 

 مارهآ           

 پاسخ
 باقیمانده فراوانی مورد انتظار فراوانی مشاهده شده

 2/00- 2/02 6 خیلی کم

 2/00- 2/02 6 کم

 2/00 2/02 30 متوسط

 2/30 2/02 50 ادزی

 2/09- 2/02 0 خیلی زیاد

   022 مجموع

 مقدار 5آزمون خی دو مربو  به فرضیه

 722/67 آماره خی دو

 2 درجه آزادی

(p)222/2 سطح معنا داری 
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گیریم کفه اسفتفاده از شفوراهای     می ( نتیجه ی استانعملکرد سه ساله شوراها آمار ) نمودار

مؤثر است. بنابراین  ای فات طایفهو اختالها  حل اختالف در حد زیاد برای پایان دادن به نزاع

 گیرد. می قرار فرضیه فوق مورد تأئید

 .مؤثر است ای طایفههای  اقدامات اطالعاتی در کنترل نزاع : 8فرضیه 
 7 مشاهده شده و مورد انتظار مربوط به فرضیههای  فراوانی  :11جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 
 7 آزمون خی دو مربوط به فرضیه :12جدول 

 

 

 

 

 

از (522/59با توجه به اینکه مقدار بدست آمده برای آماره خفی دو   فوق،های  بر اساس یافته

(  32/03خفی دو جفدول   )بیشتر است  2وبا درجه آزادی  α= 20/2خی دو جدول در سطح 

 درصففد بففین99  کنففیم کففه بففا اطمینففان  مففی با نچنففین اسففت

بر این اساس و بفا توجفه   . دار وجود داردفاوت معناده شده و مورد انتظار تهای مشاه فراوانی

انجفا  شفده بفا فرمانفدهان انتظفامی      های  و مصاحبه 00های مشاهده شده در جدول به فراوانی

 آماره

 پاسخ
 باقیمانده فراوانی مورد انتظار فراوانی مشاهده شده

 2/08- 2/02 2 خیلی کم

 2/03- 2/02 7 کم

 2/5- 2/02 05 متوسط

 2/08 2/02 28 زیاد

 2/6 2/02 06 خیلی زیاد

   022 مجموع

 مقدار 8آزمون خی دو مربو  به فرضیه

 522/59 آماره خی دو

 2 درجه آزادی

(p)222/2 سطح معنا داری 
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گیریم کفه اقفدامات اطالعفاتی بفه خفاطر بفان بفردن سفطح شفناخت فرمانفدهان و            می نتیجه

حرک و مسوله دار در حفدزیاد  مسوونن ناجا نسبت به افراد متنفذ طوای  و تحرکات افراد م

                                       .گیرد می قرار بنابراین فرضیه فوق مورد تأئید ؛مؤثر است ای طایفه، در کنترل نزاع های

استفاده از افراد روحانی برای متقاعد سازی سران طوای  در حل اختالفاتشفان   -7فرضیه 

 .مؤثر است
 0شاهده شده و مورد انتظار مربوط به فرضیه مهای  فراوانی :13جدول 

 

 0فرضیه : آزمون خی دو مربوط به17جدول 

 
 
 

 

 

 

(از 722/93)با توجه به اینکه مقدار بدست آمده برای آماره خی دو ، فوقهای  بر اساس یافته

                       ( 32/03شتر است )خفی دو جفدول   بی 2و با درجه آزادی α= 20/2خی دو جدول در سطح 

کنففیم کففه بففا    مففی با نچنففین اسففت   )

مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معنا دار وجود دارد بر های  درصد بین فراوانی99 اطمینان

 آماره         

 پاسخ
 باقیمانده فراوانی مورد انتظار فراوانی مشاهده شده

 2/02- 2/02 8 خیلی کم

 2/00- 2/02 6 کم

 2/06- 2/02 0 متوسط

 2/00 2/02 30 زیاد

 2/33 2/02 53 خیلی زیاد

   022 مجموع

 مقدار 7آزمون خی دو مربو  به فرضیه

 722/93 آماره خی دو

 2 درجه آزادی

(p)222/2 سطح معنا داری 
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استفاده از  گیریم که می نتیجه03های مشاهده شده در جدول این اساس و با توجه به فراوانی

بویژه در جامعه عشایری که احترا  خاصی برای روحفانیون   ،امعه لرستانافراد روحانی در ج

برای متقاعد سازی سران طوای  در حل اختالفاتشان در ، علی الخصوص سادات قائل بوده

        گیرد. می بنابراین فرضیه فوق مورد تأئیدقرار ؛حد خیلی زیاد مؤثر است

مفؤثر  هفا   می شهر و روستا در کنترل نفزاع عامل مراجع انتظامی با شوراهای اسال- 6فرضیه 

 . است
 7مشاهده شده و مورد انتظار مربوط به فرضیههای  فراوانی :10جدول 

 

 7آزمون خی دو مربوط به فرضیه  :17جدول 

 
 

 

 

 

 522)   با توجه به اینکه مقفدار بدسفت آمفده بفرای آمفاره خفی دو      ، فوقهای  بر اساس یافته

بیشتر اسفت )خفی دو جفدول     2وبا درجه آزادی  α= 20/2ز خی دو جدول در سطح ا (57/

درصفففففد بفففففین  99کنفففففیم کفففففه بفففففا اطمینفففففان   مفففففی با نسفففففتچنفففففین ا ( 32/03

و مففورد انتظففار مشففاهده شففده  )هففای فراوانففی

 آماره       

 پاسخ
 باقیمانده فراوانی مورد انتظار فراوانی مشاهده شده

 2/05- 2/02 5 خیلی کم

 2/02- 2/02 8 کم

 2/7- 2/02 03 متوسط

 2/00 2/02 20 زیاد

 2/02 2/02 32 زیاد خیلی

   022 مجموع

 مقدار 6آزمون خی دو مربو  به فرضیه

 522/57 آماره خی دو

 2 درجه آزادی

(p)222/2 سطح معنا داری 
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هفای مشفاهده شفده در     تفاوت معنفا دار وجفود دارد بفر ایفن اسفاس و بفا توجفه بفه فراوانفی         

شوراهای اسالمی شهر و روستا در حد  تعامل مراجع انتظامی با گیریم که می جهنتی05جدول

اعضای شوراهای مذکور مورد اعتمفاد   چرا که. مؤثر است ای طایفههای  زیاد در کنترل نزاع

بنفابراین   ؛نفد کنتوانند نقف  مثبتفی ایففاء     می و احترا  مرد  بوده و در هنگا  بروز اختالفات

  . گیرد می دقرارفرضیه فوق مورد تأئی

ناجا در صورت بکفارگیری هماهنفگ و مفؤثر از مجموعفه عوامفل مفدیریتی        :فرضیه اصلی 

           د.کنرا کنترل  ای های طایفه تواند نزاع می (اجتماعیسیاسی و ،اطالعاتی ی،یاستان ) قضا

 مشاهده شده و مورد انتظار مربوط به فرضیه اصلی تحقیق های  فراوانی : 10جدول 

 

 اصلی تحقیق آ زمون خی دو مربوط به فرضیه:17جدول 

 

 

 

 

 

از (  62/72مده برای آماره خی دو )فوق، با توجه به اینکه مقدار بدست آهای  بر اساس یافته

 (32/03بیشتر است )خی دو جدول  2با درجه آزادی  و α= 2/ 20  سطحجدول در و خی د

 آماره

 پاسخ
 باقیمانده فراوانی مورد انتظار فراوانی مشاهده شده

 2/05- 2/02 5 خیلی کم

 2/03- 2/02 7 کم

 2/00- 2/02 9 متوسط

 2/9 2/02 09 زیاد

 2/32 2/02 52 خیلی زیاد

   022 مجموع

 مقدار اصلی آزمون خی دو مربو  به فرضیه

 622/72 آماره خی دو

 2 درجه آزادی

(p)222/2 سطح معنا داری 
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  درصففففففد بففففففین  99کففففففه بففففففا اطمینففففففان  کنففففففیم  مففففففی چنففففففین اسففففففتنبا  

ده شفده و مفورد انتظفار    مشفاه هفای   فراوانی 

هفای مشفاهده شفده در جفدول      دار وجود دارد بر این اساس و با توجه به فراوانیتفاوت معنا

هفای   فرضفیه  کلیفه  مچنین تأییدو ه اسنادیهای  و بررسی ، نتایج بدست آمده از مصاحبه07

گیریم که ناجا در صورت بکارگیری هماهنگ و مفؤثر از مجموعفه عوامفل     می فرعی نتیجه

توانفد در حفد خیلفی زیفاد      مفی  سیاسفی و اجتمفاعی (  ، اطالعفاتی ، ییمدیریتی اسفتان )قضفا  

 .گیرد می د بنابراین فرضیه فوق مورد تأئیدقرارکنرا کنترل  ای طایفههای  نزاع

 گیری  نتیجه بحث و

 . تحقیق منجر به نتایج زیر شده استهای  تجزیه وتحلیل یافته

کفارائی نز  را  ، رسمی و قانونی همیشههای  دهد که مکانیسم می تحقیق نشانهای  یافته .0

یگیفری مسفائل مفورد نظفر از     در بسیاری از موارد پ، نداشتههای  در رفع اختالفات طایفه

مفذاکره بفا بزرگفان    ، سفات صفلح و سفاز  محلفی    برگزاری جل :رسمی مانندطرق غیر

 ای هفای طایففه   طوای  و افراد با نفو  و غیفره در پایفان دادن بفه اختالففات و درگیفری     

 ؛مؤثرتر بوده است

دهد که عملکرد شوراهای حل اختالف در حل وفصفل   می همچنین نتیجه تحقیق نشان .0

ی ارتبا  مفؤثر بفا سفران و    برقرار داشتن توان به علت ای اختالفات و درگیریهای طایفه

غیر رسفمی بهتفر از مراجفع قفانونی بفوده      های  افراد بانفو  طوای  و استفاده از مکانیسم

 ؛ است

) مطفابق بفا آداب و    تحقیق برگزاری جلسات صلح و ساز  محلفی های  بر اساس یافته .3

رسو  طوای  ( با حضور بزرگان و افراد صاحب نا  آنها و نمایندگان مجفرب مراجفع   

 . داشته است ای طایفههای  تظامی و قضایی تأثیر زیادی در حل و فصل درگیریان

آوری شده بدست آمده ایفن اسفت    که از تجزیه و تحلیل اطالعات جمعنتیجه دیگری  .2

 ای طایففه هفای   که انجا  اقدامات اطالعاتی یکی دیگر از اقدامات مؤثر در کنترل نفزاع 
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ر شناسفایی سفران و اففراد منتففذ طوایف  و      بوده کفه فرمانفدهان و مسفوونن ناجفا را د    

وله دارکففه بیشففترین نقفف  را در  همچنففین شناسففایی و کنتففرل افففراد محففرک و مسفف   

  ؛ ده استکرکمی ها  داشته و در نهایت پیشگیری از درگیریها  گیری درگیری شکل

تفأثیر  ، ها اعزا  و استقرار عوامل انتظامی در محل درگیری، حسب تحقیقات انجا  شده .5

 ؛ه  خسارات مادی و جانی داشته استو کاها  دی در مهار درگیریزیا

رعایففت شففأن و جایگففاه سففران طوایفف  و افففراد سرشففناس موجففب جلففب همکففاری و  .8

 ؛حل اختالفات فی مابین شده استمشارکت آنان برای 

صفلح   دهد که صدور احکا  قضایی بدون تشکیل جلسفات  می نتیجه بدست آمده نشان .7

 ؛نگردیده است ای موارد منجر به حل و فصل اختالفات طایفه در اغلب محلی و ساز 

، بدست آمده از تجزیه وتحلیل اطالعفات جمفع آوری شفده از طریفق پرسشفنامه      نتایج .6

مفرتبط بفه   هفای   دهد که سفرعت عمفل عوامفل ناجفا در رسفیدگی بفه پرونفده        می نشان

هفای   اولویت. ته استداش ای طایفههای  بیشترین تأثیر در کنترل نزاع ای اختالفات طایفه

متقاعد سازی طرفین و ترغیب آنان به  جهتاستفاده از افراد روحانی )  :بعدی به ترتیب

تعامل مراجفع انتظفامی بفا    ، استفاده از افراد با نفو  طوای ، ترک مخاصمه و اختالف (

برگزاری جلسات توجیهی بفا بزرگفان و اففراد بفا نففو       ، شوراهای اسالمی شهر وروستا

 انجا  عملیات روانی و استفاده از شوراهای حفل اخفتالف  ، اقدامات اطالعاتی ،طوای 

 .باشد می

  در ادامه مبتنی بر تحقیق انجا  شده پیشنهادات زیر ارائه می شود.  :اتپیشنهاد

 ال ( پیشنهادات اجرایی

نظر به اهمیت و تأثیر فراوان نق  اففراد صفاحب نفا  و بفا نففو  طوایف  در کنتفرل یفا          .0

بفا   شناسایی و ارتبا  مستمر فرماندهان و مسفوونن ناجفا  ، ای طایفههای  درگیریتشدید 

د با اتخفا  تفدابیر نز  از   شو می لذا پیشنهاد ؛رسد می   آنها به عنوان یی ضرورت بنظر

های اطالعاتی استان، نسبت به شناسفایی کلیفه    ها و ارگان جمله تعامل مناسب با سازمان
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تا در موقفع   دشوجلسات توجیهی با آنها برگزار ، بطور متناوبافراد مورد نظر، اقدا  و 

گیری  بهره ای ها و اختالفات طایفه لزو  بتوان به سهولت از کمی آنها برای حل بحران

 ؛نمود 

اففراد بفا نففو      بفویژه ، دستگاه قضایی و انتظامی برای برقراری ارتبا  با طفرفین درگیفر   .0

رسفد شفوراهای حفل     مفی  بنظفر  باشفد کفه   مفی  نیازمند یی رابط و واسطه مناسفب ، آنها

، لفذا تقویفت شفوراهای مفذکور     ؛اختالف به خوبی از عهده ایفای این نق  برمی آیند

گاه و خو  نا  در آنها جهت افزای  اعتمفاد و  آ، انتخاب و گماردن افراد صاحب نا 

 ؛د شو می استقبال مرد  از آنها پیشنهاد

که به عصر ارتباطات و اطالعات معروف شده اجرای عملیات روانی در دنیای امروزی  .3

ی سفخت  هفا  بت بفه سفایر عملیفات   به باور بسیاری از کارشناسان نظامی و انتظامی نسف  و

را بففه نحففو هففا  ی، از مزیففت کیفففی و تأثیرگففذاری بیشففتر برخففوردار بففوده هزینففهافففزار

روح  از طرفی ماندگاری آثار آن به علت تأثیر گذاری بفر ، دهد می توجهی کاه  قابل

ویفژه  هفای   هذا شایسته است در مواقفع لفزو  برنامفه    علی. و روان مرد  بیشترخواهد بود

ره تفدوین و بفه مرحلفه    عملیات روانی با بهره گیری از نظر متخصصان و روانشناسان خب

 ؛اجرا در آید

آموزشی به منظور افزای  سطح آگاهی مرد  و ایجاد انگیزه در آنها های  اجرای برنامه .2

گیری حقوق مربوطه از طریق مراجع قفانونی و پرهیفز از اقفدامات خودسفرانه و     برای پی

. پیشفگیری کنفد   ای طایففه هفای   تواند از بروز نزاع می  خارج از ضوابط تا حدود زیادی

هفای مربوطفه از    و ارگفان هفا   تحقق این هدف مستلز  اهتما  و تشریی مساعی سازمان

و غیره بوده که این امر نیازمنفد توجفه و   مساجد ، آموز  و پرور ، قبیل؛ صداو سیما

 ؛ربط است  ی مسووننعز  جدی 

با توجه به بافت فرهنگی و مذهبی استان و عالقفه و احتفرا  مفرد  بفه روحانیفت بفویژه        .5

شایسته است با بکارگیری روحانیون صاحب نا  در شوراهای حل اختالف پل ، سادات
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لفزو  بتفوان    صفورت د تفا در  کفر جفاد  های رسمی و مفرد  ای  بین دستگاه یارتباطی قوی

برقفراری  برای ترک مخاصفمه و  ها  سازی طرفین نزاعاین افراد برای متقاعدتر از  راحت

 ؛صلح و ساز  استفاده نمود

از  ای پفاره ، های انتظامی محل به منظور تعامل بیشتر با شوراهای اسالمی روستاها پاسگاه .8

رد نظر را با هماهنگی و همکاری شوراها امور مربوطه را مانند احضار و دعوت افراد مو

امنیتی بفرای آنهفا تعریف  کننفد و       انجا  دهند تا به این شکل نوعی مسوولیت در حوز

نامبردگففان نیففز بففا احسففاس مسففوولیت در مقابففل حففواد، منطقففه مربوطففه، همکففاری و 

 ؛ندکنمشارکت خود را با مراجع انتظامی و امنیتی تقویت 

مربفو  بفه اختالففات    هفای   پرونفده  ای طایففه هفای   قفوع نفزاع  در راستای پیشگیری از و .7

درگیری فیزیکی شوند به سرعت و خارج از نوبت با  ۀقبل از آنکه وارد مرحل ای طایفه

ورت ویفژه مفورد   ربط به شوراهای حل اختالف ارجاع تا بفه صف    ی مسووننهمکاری 

 ؛رسیدگی قرار گیرند

جلسات صلح و ساز  طرفین عالوه بفر   حضور نمایندگان مراجع قضایی و انتظامی در .6

تسریع در جریان امور انگیزه شرکت کنندگان در جلسه بویژه سفران طفرفین درگیفر را    

لذا شایسته اسفت   ؛کند می و اختالفات فی مابین تقویتها  برای خاتمه دادن به درگیری

هفای موصفوف حضفوری فعفال در      د نماینفدگانی مجفرب از دسفتگاه   شفو ترتیبی اتخا  

 ؛ت صلح و ساز  داشته باشند جلسا

مفدرن آموزشفی درازمفدت بفا مشفارکت کارشناسفان مسفائل        های  تهیه و تدوین برنامه .9

مفذهبی و  ، دن مسائل قفومی و تقویفت ملفی   کراجتماعی و فرهنگی به منظور کم رنگ 

  ؛متوسطه و عالی (، انسانی و اجرا آن در سطوح مختل  آموزشی ) ابتدایی

های اطالعاتی و مذاکره با طفرفین بفا    ری بالقوه توسط دستگاهدرگیهای  شناسایی زمینه .02

 ؛ها هدف پیشگیری از وقوع درگیری
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هفا و مسفیرهای    راه، کفه بفا توسفعه اقتصفادی     در نظر گرفتن طرح توسعه استان بطفوری  .00

درگیری سنتی کاسفته شفود   های  جغرافیایی و نیز توسعه اجتماعی به نحوی که از زمینه

  ؛را به دنبال داشته باشد ای به ترکیب مطلوب طایفه

در بسیاری از موارد مستلز  اعطفاء  ، از آنجا که برگزاری جلسات صلح و ساز  محلی .00

صفالح   فرصت نز  از سوی مراجفع انتظفامی و قضفایی بفوده بفا همفاهنگی مراجفع  ی       

ضمن در اختیار قراردادن فرصت کافی به آنها در صفورت درخواسفت آزادی   ، قضایی

خواسته آنهفا پاسفخ   به  با اخذ تأمین مناسب، شده از سوی سران طوای افراد بازداشت 

 ؛مثبت داده شود

در اسفرع   منجفر بفه قتفل   هفای   به ویژه درگیری، ای طایفههای  به محض شروع درگیری .03

بفه  هفا   وقت نسبت به اعزا  و استقرار عوامل انتظامی به تعداد کفافی در محفل درگیفری   

زمفان مفذاکرات    از خسارات احتمفالی اقفدا  و هفم   و جلوگیری ها  منظور مهار درگیری

 ؛طوای  تا حصول نتیجه به عمل آید جدی با سران و افراد متنفذ

بومی ناجفا و  به افراد غیر ای مربو  به اختالفات طایفههای  مسوولیت رسیدگی به پرونده .02

 .به دور باشند ای د که از تعصبات طایفهشودر غیر این صورت به کسانی محول 

 نهادات پژوهشی ب( پیش

گفردد؛ طفی پژوهشفی     می با توجه به بان بودن روحیه پرخاشگری در مرد  استان پیشنهاد .0

د تا براساس نتایج شوپرخاشگری در مرد  استان اقدا  های  جداگانه نسبت به شناسایی ریشه

 ؛نز  در این خصوص صورت گیردهای  بدست آمده برنامه ریزی

 ای طایففه های  نق  مهمی در شکل گیری و تشدید درگیری، یاز آنجا که عوامل فرهنگ .0

پژوه  مفصفلی جهفت یفافتن راهکارهفای مناسفب و مفؤثر بفرای ایجفاد          داشته نز  است،

 .به عمل آید ای تغییرات فرهنگی و کاه  تعصبات طایفه
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 .ترجمه دکتفر علفی محمفد کفاردان    ، روانشناسی اجتماعی .(0386). اتو، کالین بر  -
 .نشر اندیشه :تهران

، ترجمه غالمعباس توسلی و رضا فاضلی، شناسیمبانی جامعه ، (0379). بروس، کوئن -

 .انتشارات سمت، تهران

مؤسسففه  :تهففران .بررسففی وندالیسففم در تهففران  .(0372). علیرضففا، محسففنی تبریففزی -

 .مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

مففروری بففر ، مبففانی نظففری و تجربففی وندالیسففم .(0379). علیرضففا، محسففنی تبریففزی -
 .مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران :تهران .تحقیقهای  یافته

ترجمه محمد حسفین فرجفاد و عبفاس     .روانشناس اجتماعی.(0370). برکویتز، لوونارد -

 .انتشارات اساطیر :تهران، محمدی اصل

 .الملل متعار  در روابط بینهای  نظریه .(0370). رابرت، فالترگزاف ؛جیمز ، دوئرتی -

 .نشر قومس :تهران، و وحید بزرگیترجمه علیرضا طیب 

 .انتشارات مروارید :تهران، ترجمه اکبر تبریزی .به نا  زندگی .0387). اریی، فرو  -

، چفاپ چهفار   ، ترجمفه احمفد رضفوانی    .انگیز  و شخصیت .(0375). ابراها ، مزلو -

 .مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، :م 

مطالعففه اجتمففاعی و فرهنگففی  .(0372) .معاونففت سیاسففی امنیتففی اسففتانداری لرسففتان  -
 .انتشارات استانداری :لرستان .پنجم جلد، لرستان

مؤسسفه  ، تهفران ، ها علل و زمینه؛ تحونت قومی در ایران، (0362). مجتبی، مقصودی -

 . مطالعات ملی
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تبیین جامعه شفناختی عوامفل مفؤثر بفر میفزان گفرای  بفه نفزاع         ، (0362جواد)، نظری -
پایفان نامفه کارشناسفی     چرداول و ایوان (.،   ) شهرستانهای ایال جمعی در استان ایال

 .ارشد. دانشگاه اصفهان

     ای از کتاب مقاله اینترنتی ترجمه .مدیریت بحران سازمانی (.0365 )مهشید؛ یزدان پناه -
 THE HAND BOOK FOR EFFECTIV EMERGENCY AND 

MANEAGMENT    ی دانشفگاه امفا    ترجمه شده توسط گروه مطالعات دففاع شفهر

 .حسین
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بررسی و تحلیل فضایی مراکز انتظامی شهر بیرجند از طریق روش مقایسه 

 (GISزوجی در سیستم اطالعات جغرافیایی)

 
 3، بهناز نجاتی2، مفید شاطری1حجت ا... صادقی

 

 10/10/12 تاریخ پذیرش:   11/11/11تاریخ دریافت: 

 چکیده
ریزییمیطیزووشزهریدارایت طزاا ا زوارائۀخدماتوامکاناتبراییکشهرونددربرنامهزمینه و هدف:

ا ا.حالاگربیثامنطاانسانومیرحباشد،نیوۀارائۀخزدماتوسسزهط تدرت یزریمنمزاکم کزم، زرورت

امکاناتموردنطانخود،بایددرت یریمنماکوتیینهصزورتتند؛لذاامرونهد یر وترشهروندبها ا وپطدامو

یابوصیطحآنهاباسوجهبزهپارامیرتزایملی زردرمکانوخدماتشهریومکاک-گطرد.برایما اسسونیعفضایو

بزامکانومراتزیانیازاموشزهربطرجنزد-.درایمسیقطقتدفبرر وسونیعفضایوتا،دارایات طاا اریییبرنامه

باشد،تهباسوجهبهموقعطاجغرافطایوشزهربطرجنزدوت ینزطممرتییزاتایمهمدرایجادآنهاموسوجهبهشاخص

ا یاک،برر وآکمهما ا.

سی ط وقزرار-تایسوصطفوپژوتشحا ربرمبنایتدفتاربردیواننارماتطاوروشدرحطیۀپژوتش روش:

 Expertتمبینوبرروشمطدانوومیالعاسوا ا.ابیدامقایساتنوجودرنرمافیارآوریاط عاگطرد،تهج عمو

Choice،برایترمعطارمیا بهو پسباورودآنهادرمیططGIS.مقایسهنوجونطیبطممعطارتاانجامشد،

معطزار7،بطشیریمات طزارادربزطم813.0نیطجهنشاکدادتهمعطارسراتمج عطامی تباونک:یافته ها و نتایج

موردنار،درمکاکیابومراتیانیاامودرشهربطرجنددارابودهومعطارفاص هانسا طساتوسجهطیاتشهریبزاونک

،تهسونیعفضایومراتیانیازاموشزهربطرجنزددر،ت یریمات طاراداشیها ا.نقشۀنهایونشانگرایما ا81833

تزاتایمی وبنطیدرنیدیکزومعزابرومینا زببزادیگزرتزاربریو عطاسقریباًمنا بومیو طقراردارند.مکاک

شود.پطشنهادمو

 

کلیدی ژه های وا
 بطرجندمکانو،مراتیانیاامو،مقایسهنوجو، طسیماط عاتجغرافطایو،-سونیعفضایو



                                                            
  h_sgeo@yahoo.comولمقاله:ئمستارشنا وارشدجغرافطاومدرسگروهجغرافطادانشگاهبطرجند،- .

 ا یادیاروعضوتئطاع  وگروهجغرافطادانشگاهبطرجند- 2

 تارشنا وارشدجغرافطاومدرسگروهجغرافطادانشگاهبطرجند- 3

mailto:h_sgeo@yahoo.com؛
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 مقدمه و بیان مسئله

ایبرخوردارتسیندوایمامربزهدلطزووجزودامرونهدرنندگوبشرشهرتاانجایگاهویژه

تاوج عطاقابوسوجهوانمردمتشوردرنقاطشهری،وجودامکاناتوخدمات،ثروت

-دتهنازمشونتایانسانومیسوبموگاهسریم کوناباشد.شهرتابهعنواکاص و...مو

ا زا.بزاتزایبشزربزودهسریمفعالطزاسریموپطیطدهدتووایجادامنطاآکت وارهانمهم

سواکدریافزا،تزهبرقزراریامنطزادرنگاتوبهگسیرششهرنشطنووروندسو عهشهرمو

 اخیارشهریوبرخورداریشزهرونداکاناحسزاسامنطزادرابعزاداجی زاعو،اقی زادی،

تایا ا ودرسو عهپایزدارات طیوفیایندهدارد.انآنجاتهامنطامولفه طا وومیطیو

گطزری زرمایهاجی زاعورامدیشهروندیوشکورود،افیایشر ایاش ارموانسانوبه

(.3.:307.نژاد،تند)ب انطاکومی ودیمو در اخیارشهریم کم

تننزد.مزوتایملی فود اوپنجهنزرمتنجاریشهرتات وارهبامشک تمیعددونابه

ی زاعوورفیارتزاوروابزطتایاجیکوانعوار وتهدرشهرتا،باعثافیایشناتنجاری

دتزد،فیونزوشود،وحیو  ماوامنطاجامعهراموردسهدیزدقزرارمزوپرسشنجمو

تزایتایملی ردرشهرتا ا،تزهایزمامزرنائطزدهنار زایوج عطاوسراتمآکانقوم

توتزایانبزوباشزد،تزهنیطجزهآکمهزاجرترفاتوومعطشیووفاص هطبقاسومردمو...مو

افرادبهتز کشزهرتاا زا.مضزافًابزراینکزهاگزرتشزوردرگطزرجنز تزمباشزد،ویزا

تزاتزم،تایوبرخودارشزود،بزدیهوا زاتزهایزمنزاآراموتشورتایت سایهانناآرامو

جویاکانم الکت جزواربزهتشزورت کبهمهاجرتوحیوورودوسرددوتجرتپناه

بزهفیونزوخواتزدچنزطمشزرایطمشزک تشزهریروخواتدشد؛لذاوا حا اتزهدر

نا زودرجامعزهرابزهت زراهخواتزدآورد،دراینجا زاتزهگذاشا،تهنیطجهآک،بزو

شزود)سرموباشند(، نگطممسئولطا)ماموراکنا طهتهحافظامنطاوانیاامدراجی اعمو

 در تزاراوتزاربریبرخز وجزود پژوتشزگراک ان ای (.انطرفزوعزده30.:300.سهرانو،

 ج  زه ان برگزر و شرمم،گزارسطم.انددانسیه مؤثر شهری خطی جرم تایتانوک گطریشکو



  111/      بررسی و تحلیل فضایی مراکز انتظامی شهر بیرجند از طریق روش مقایسه... 

Page | 

111 

هتزرد تزااشزارهگطزریتزانوک شزکو و تزاربری نزوع ارسبزاط بزه تزه تسزیند تسزانو

 اجی اعوواحدتای – اقی ادی (البیهبایدذترشودته،موقعطا27-101:55.،.اند)شرمم

 و مسکونو (ملی ر مقابونواحو در مسکونو صرفاً مناطق مثو نمطم تاربری و ت سایگو

،2اجی زاعومزوشزود)فطنسوویزدوم تزایانناتنجاری خاصو مطیاک برون باعث )سجاری

.117:1.)

تایاجی اعو،ج وگطریاننامی وبتردکفضزایبرایج وگطریانانیرافاتوآ طب

بزهعنزواکحافازاکنازموامنطزاوآرامزشدرشزهرتاشهریو...،وجودنطرویانیاامو

الیاموا ا.احساسامنطا اتناکشهرتانقشمه ودرروندپطشرفاشهرداردتهایزم

تزایاخطزرپذیرد.طودتزهامردراثرسعاموبطممدیراکشهریونطرویانیااموصورتمو

ایم.رشدشیاباکامودرشهرتابودهتاشاتدافیایشمراتیانیاباوقوعجرایممیعددوناامنو

تزایتاومردمانوباافکارتایگونزاگوک،درتزمسنطزدگوشهرنشطنو،وجودخردهفرتن 

تزاو...، زرورتایجزادمراتزیانیازاموجدیزدوملی رووجودامکاناتونیر اخا

احاطهبرتند.سونیعمکانومنا بوت ینطمبرر ونیوۀپراتندگوآنهارادوچنداکمو

تزایو زریعوبزهالع زومی ت،نقشبسطارمه ودرج وگطریانجرایموایجزادعکزس

ایباشزندتزهدرصزورتوقزوعگونزهشود.مراتیانیااموبایزدبزهموقعمراتیانیاامومو

،آکرادرت یریمنماکم کمبرطرفن ودهوبهمیوموردنارمراجعهتنند.حادثه

مکزانو–درایمبطما یفادهان طسیماط عاتجغرافطایوبرایبرر زوسونیزعفضزایو

یابومراتیجدید،بهعنواک طسی وبرایمدیریاوشنا ایوبهیریممراتیانیااموومکاک

تزایوبزرایسزواکنقشزهمکاکداراینقشقابوسوجهوا ا.باا یفادهانایم طسیممزو

یزابوبعضزوانبرر وفضایومراتیانیااموسهطهن ود،سابدیمطریقدرصورسوتهمکاک

مراتینطانبهسغططراسوداشیهباشداع الگردد.برایج وگطریانسهدیزدتاوایجزادامنطیزو

                                                            
1 -Sherman 

2 - Feins and Widom 



 13بهار  ویژه نامه – شانزدهمسال  -/   فصلنامه دانش انتظامی    112

پایداروبرایر طدکبهسو عهدر ایهناموآرامش رورتسوجهبهپراتندگواصزولو

یانیاامودارایات طافراواکا ا.شهرموردمیالعهدرایزمسیقطزق،شزهرومنیقومرات

باشد،تزهدارایخ وصزطاسوملی فزودرابعزادجغرافطزایو،میطیزووانسزانوبطرجندمو

ا ا.موقعطاجغرافطایوایمشهرباسوجهبهمرتییاا یاکخرا اکجنوبو،سقریباًنیدیک

انومزرنی،دارایج عطزاانسزانومینزوعاننازرقزومووعنواکیکمرتیا زیبهمرنوبه

تایاقی ادیوباسوجهبهشرایطمیطیزوومذتبو،شرایطتویریوبطابانوومیدودیا

تزایاجی زاعووفرتنگزوفزراتماق ط وحاتم،نمطنهرابرایبرایایجزادیکسزریبیزراک

باشزد؛امزابرر زوسونیزعمنا بومو اند؛ترچندامرونهایمشهردارایامنطانسبیاًمو

نگر،یکپطشد زیوعق نزومیسزوبتایآیندهفضایومراتیانیااموبرایبرنامهرییی

تزا زانگاروشود.درایجادمراتیوخدماتملی رشهری،مع والًیکسریشزاخصمو

اتدرنازرنا انگارا ا وومهمدرمکاکیابووموقعطاقرارگطریآنهابرایارائهخزدم

شود،تهیکوانایمخدمات،مراتینطزرویانیازامووبیزثامنطزاشزهروندیگرفیهمو

ا ا؛لذادرایممقالهتدفبرر ووسی طوسونیزعفضزایومراتزیانیازاموشزهربطرجنزد

تای انگارونا انگارانطریقروشمقایسهنوجودر طسیماط عاتنسبابهشاخص

تایپطشنهادیباو عطاموجودا ا.وسیبطقمکاک.(GIS)جغرافطایو

شززهربطرجنززدنطززیت اننززدتززرشززهریدیگززریدارای :ضرررورت و اهتیررت تحقیررق

باشزد،یکزوانایزمتارتردتزایع زدهآک،تزارتردنازامووتارتردتایوانخزودمزو

تزایوا زیاکتزاباشد.درواقع االنهج عیونیادیانشهر زیاکدانشگاتوبودکشهرمو

دیگردرایمشهر کونادارند.حالباسوجزهبزهمطزیاکج عطزاخزودشزهروورودایزم

تزایملی زربزهوجزودج عطانطیانبطروکبهآک،مس  اًمشک تومسزائ ورادرنمطنزه

آورد.یکوانایممسائو،مسائوامنطیووانیااموا ا،تهنهسنهابرایشهرونداک،ب کهمو

باشزد.عز وهبزرایمیکزوانس اموافرادحا ردرشهرومیدودهشهریبطرجندمزوبرای

                                                            
1 - Geographical iInformation System 
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اتدافحضورنطروتایناامووت ینطمافیایش االنهحضوردانشجویاکدرایمشهر،نطی

شایدبهمسزائوامنطیزوبرگزردد؛نیزراخزودا زیاکخرا زاکجنزوبووشزهربطرجنزددارای

باشزد.بنزابرایمحضزوردانشزجویاکوافزرادقتشزورمزوج عطات ونسبابهدیگرمناط

سواندخودیکت زکدربرقزراریامنطزاباشزد.انطرفزودیگردرشهربطرجند،نطیمو

ریززییمنا ززبدرایززمنمطنززهبززاسوجززهبززهسیززوالتج عطیززووسوجززهنکززردکوبرنامززه

عووفرتنگزوا زا.تایبورویهبهشهربطرجند،ایجادتننزدهمعضز تاجی زامهاجرت

بیورخ صزهعزوام وماننزدنیدیکزوبزهمزرنوموقعطزاجغرافطزایو،شزرایطاقی زادیو

اجی اعو،مرتیا یاکبودک،شرایطمیطیو،و عطافرتنگزومزردم،ورودجعطزانیزاد

دانشجویووناامواندیگرمناطقتشوربهصزورتموقزا،وجزودبافزاقزدی وشزهرو

تند؛لزذاوبسطاریموارددیگرات طاپژوتشحا رراروشمموتایملی ر،برونجرم

ارائهخدماتا ا ودرنمطنهامنطیووانیازامودرت یزریمنمزاکم کزمدرشزهربطرجنزد

تایانهادتای انگارونا انگار،اگرچهامرونهشزایدت یزربزهچشزممینا بباتاربری

وجهخاصوبشود.مکاکیابووسونیزعفضزایومراتزیآید؛امامس  اًدرآیندهبایدبهآکس

ودارایات طزا سوانددرایمنمطنهبسطارت زکتننزدهنطرویانیاامودرشهربطرجندمو

باشد.

ریممکزاکبزرایاحزدا وسزیابویعنوجان ایووانیلاببهیریموبهطنهمکاک :یابیمکان

ایتزهاندیزددشز موگونزهتابهتا،نطروتا،اموالوسجهطیاتوفعالطاا یقرار، اخی اک

سواکبهعنواکیکع میاتنریابوراموسهدیدتنندگاکپنهاک،ملفوودراماکباشد.مکاک

ریزییرنامزهیابویزکنزوعب(.مکاک318:33.مهند ودانسا) وادتوتووخطراندیش،

:301.شود) زهامو،تایمعطممشزلصمزوفضایوا ا،تهطوآکمیوا یقرارفعالطا

(.وعبارتا اانانیلاببهطنهنقیها یقرارفعالطیومعطمدرفضای رنمطمبارعایزا16

تایساثطرگذاردفعسهدیدتا،تاتشاصولع ومووخ وصو،مسیندبهعوامووشاخص

(.11.:300.تاوسداومصیطحماموریا)حافظنطاوشکریپور،پذیریآ طب
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امزرونهبزرع زوممیل  زاکومزدیراکشزهری :اهتیت توزیع خدمات در شرهرها 

مشلصگردیدها اتهمدیریاوادارهامورملی رشهرتاباابیارتای نیوغطرم کم

ریزییشزهریبزاافطزایودربرنامزهتزایاط عزاتجغرباشد.ات طزاا زیفادهان طسزیممو

گسیرشبسطار ریعشهرتاوافیایش ر امآورحجماط عاسوتزهبایزدبزرایمزدیریا

شهریپردانششوندروشمشدها ا.ا یفادهان طسیماط عاتجغرافطزایودرمیالعزات

شهریومکاکیابومراتیخدماتدرشزهرودامنزهفعالطزاوتزاربریآکخط زو زریعو

(.د یطابوبزهسعزادلدرپلزش0.:306.فشردهدرمیافوع  وبکارگرفیهشدها ا)لو،

تایع وموشهر،یکواناتدافبسطارمهموحائیات طابرایجغرافطداناکفضایودارایو

آید.سونیعمینا بوچطدماکمیعادلدربرگطرندهسعططموبرنامهرییاکشهریبهحسابمو

تزایاجی زاعومعزطمبزاتابداکصزورتا زاتزهگزروهیاتاربریمکاکخدماتشهری

تابهرهمندگردند.تدفخ وصطاتمکانو)فضایو(گوناگوک؛ت گوساحدامکاکانآک

حائیات طادرایمنمطنهبرایجغرافطداناکشهریدرکایممو وعا اتهچهاصزولو

تزایع زوموراتزاو زرمایهیزوسونیعوا اسانیاامفضزایووجغرافطزایو)مکزانو(دارا

تاتارفکریدقطقصرفیافیمنقیهشزروعقابزوقبزولوبزرایسعطزطمدتد. السشکطومو

ناریهمکاکیابوشدها ا؛اماتنونیکناریهعزامدربزارۀمکزاکیزابووجزودنزدارد،سزا

معنزادانطمتهبهحداتثرر اندکتارآیو زانماکفضزایوشزهربزهچزهجایوتهحیون و

ا ا؛نیرابه ببتثرتاتدافموجوددراشزکالبزالقوهشزهرراتزوبزرایبزهحزداتثر

(.27-.306:3.ر اندکآکوجودندارد)لو،

سعطزطماصزول  :های اراضی شهری معیارهای مکان یابی در برنامه ریزی کاربری

اگزرنزهغطزردقطقمکاکیابوفعالطیهایملی ردرشهربهدلطوماتطاپویایمسائوشهری

ریزییم کمبزدوکسردیزدبسزطاردشزوارا زاوتزدفاصز وان  سز هاقزداماتبرنامزه

تاربرتایارا وشهریسامطمرفاهاجی اعوواقی ادیشهرونداکا ا.معطارتایمکزاک

اندان:گطردعبارتگیینوتهدررا یایتدففوققرارمو
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ریییتزاربریارا زوشزهریمکزاکیزابو انگاری:یکواناتدافاص وبرنامه(الر

شزودتاینا انگارانیکدیگرا امث  زعومزوتاوجدا انیتاربریمنا بتاربری

تننزددورانمنزاطقمسزکونو،تایتهآلودگوانقبطودود،بزو،صزداسولطزدمزوتاربری

جززایتززایتززهدرتنززارتززمجابززهفرتنگززوواجی ززاعوا ززیقراریابنززددرمقابززوفعالطززا

شزوند.بزرایتای رویسدتندهباسرسطباولویات جواریمشلصموشوند.تاربریمو

تالبزدمثزو)فضزایبزانن ونهدر وابطمربوطبهتزاربریمسزکونو زرویسدتنزدهبزو

؛گذراندکاوقاتفراغاوتاربریسفرییومثوپارک(بهداشزیوودرمزانو،آمونشزوو

(.13،ص300.ریبرخوردارند)پورمی دی؛سجاریبهسرسطباناولویات جوا

تزاآ ایش:فاص هونماکعوامومه ودراندانگطریمطیاکآ ایشوراحیوانسزاک(ب

آید؛نیرابراثرسامطمآنهزا زهولاد یر زوبزهخزدماتشزهریتزهیکزوانبهش ارمو

اص وسعططمشود.ج(تارآیو:یکوانعواموریییشهریا امطسرمواتدافمهمبرنامه

تنندهمکاکتاربریهدرشهرالگویقط زانمزطمشزهریا زا.د(می وبطزا:می وبطزاو

دلپذیریدربرنامهریییتاربریارا وشهرییعنوسز شدرجهزاحفزظونگهزداری

تزاوتزا، زاخی اکعواموطبطعوایجادفضاتایبانودلپزذیر؛چگزونگوشزکوگزرفیمراه

اع ال وابطمیطیووبهداشیومنا ببزرایتزاتشآلزودگوفضایشهری.ه(  میو(

تایملی رورعایاا یانداردتایبهداشیوبرایسامطم  میومیزططحاصوانتاربری

(.13-16،ص300.،تا زا)پورمی زدینیساانسانویکواناتدافمکاکیابوتاربری

هردرمقابزوخیرتزایو(ا یانداردتایای نو:تدفانایمتاربهطورت زوحفاتزاشز

احی الوا ا.خیرتایب یاتایطبطعومانند طو،نلیله،طوفاکوآسشفشاکوغطرطبطعزو،

مانندت جواریمنیقهصنعیوبامنیقهمسکونوتهبااصو انگاریمورداشزارهمغزایرت

.دارد

بزابرایامنطادرجامعهوبویژهشزهرتاابعزادملی زردرنازرگرفیزهشزدهتزهططزرآک

سواکشاموایمموارددانسا:امنطانطانتایانساکسناتردارد.لطکمابعادع دهامنطارامو
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(.امنطزا،.370:0. طا و،اقی ادی،اجی اعو،طبطعو،نیسامیطیو،ناامو)حافظنطا،

(.و زعیو.303:3.تاینادر)ع وبابزایو،اصی حوا امشعربرفقداکسهدیدبرارنش

 اناکبرایبقزاوبهیزرنیسزیمجامعزهحطزاسوتایوتهاندیدس  طمرآکارنشا اتهد

 برنامزه (.انطزرفدیگزردر302:21.گطرند)روی،ا اموردح ایاوسقویاقرارمو

 یکزو آک ان بهطنه ا یفاده و نمطم به عادالنه د یر و عدالا، اصو برا اس شهری رییی

 )مهند زاک شزودمیسزوبمزو عزدالااجی زاعو و پایزدار سو عه در ا ا و تایمؤلفه ان

و شزهرونداک د یر زو خ زوص در بزویژه مسزئ ه (.ایزم..:308.ویسزیا، مشزاورپارس

خدماتامنطیو مو وع .تندپطدامو بطشیری ات طا حطاسو و نطان مورد فضاتای به  اتناک

 یزک در لزذا (؛01.:2887،.گطرد)سای و زووتزاروناامونطزیدرایزمرا زیاقزرارمزو

 نقزش خدماتانیاامو به منا ب د یر و  ویو ان گفا سواکبلشمو ایم ان ج عبندی

 را یای در مهم شاخ و  ویو ان و داشیه جامعه خاطر آرامش و امنطا  درارسقای مه و

 آید.ش ارمو تابهاجی اعودرمناطقملی رشهر عدالا سیقق

درنمطنۀمو وعموردمیالعزهسیقطقزاسوبیزورمسزیقطموغطرمسزیقطمبزه  :پیشینه تحقیق

شود.مو وعموردمیالعهوبیثامنطاپرداخیهاند،تهبهچندن ونهاتیفامو

 بار  وکا زپانطا،پ زطسبزابزه شهر در ع دی  ونی آسش وقوع دنبال به 115.  ال در

 و تزاپرداخزا زونی آسش مکاک و نماک به مربوط اط عات سی طو ،بهGISگطری تار

 در 112. تایال پطک بانی برگیاری تنگام به . تشطد س ویر به را افروناک آسش حرتا

 روی بزر پ زطس تزیار ردیابوپانیده و تنیرل با وGISان ا یفاده با اداره افسراک بار  وک،

 جغرافطایو اط عات ت کتردند)مرتی ال پطک بانیهای امنطا حفظ به رقومو نقشهتای

(.2.:371. سهراک، شهر

 سیقطقاتگسزیردهای مییده، ایاالت در دادگسیری سو عه بطمال   و مو سه ت ینطم

 مزوارد، ایم انج  ه . ا ا داده انجام جغرافطایو اط عات  طسیم تارگطری به نمطنه در

                                                            
1 - Timothy & Hare 



  111/      بررسی و تحلیل فضایی مراکز انتظامی شهر بیرجند از طریق روش مقایسه... 

Page | 

111 

طزورمف زوبزهتزاربرد بزه آک در ته باشد موMapping Crime نام با تیابو سألطر

 سیقطقزات نطزی تشورایزراک در .ا ا شده پرداخیه جرم سی طو و تنیرلدرGISنقشهو

 گرفیزه انجزام درشزهرتا انیازامو و امزدادی خزدماسو، مراتی مکانطابو نمطنه در ملی ر

ارائزه»عنواک با دتیری ر اله  قالب در پرتطیتار اتبر سیقطق به مطیواک ج  ه آک ان ا ا.

اشزاره«شهریGISتاومدل باسیقطق شهری خدمات مراتی گیینو مکاک الگویمنا ب

 سنا ب سی طو»باعنواک ارشد تارشنا و ر اله 370.  ال در(.1.:371.ترد.)پرتطیتار،

«جغرافطزایو اط عات ان طسیم ا یفاده با لجسیطک تایپادگاک گیینو مکاک برای ارا و

 مکانطزابو در مزؤثر مزذتور،عوامزو سیقطزق (.در5.:370.ارائزهشزدها زا.)فلزری،

 اط عزات  طسزیم تزایموجودبرسری و ع سی طو با و شد برر و لجسیطک تایپادگاک

 نامزه پایزاک ا زا. شزده بطزاک تاتای نیومکاکگیینو،پادگاکنسبابهروش جغرافطایو

 تزایپا زگاه بزرای بهطنزه مکانطزابو و وسی طزو سجییزه نواکع با دیگری ارشد تارشنا و

 ا ا، شده انجام .30.  ال سبرییباا یفادهان طسیماط عاتجغرافطایودر شهر انیاامو

 سطسزم روش بزا سرمطنزال، و سجزاری مراتزی و تزاپارک فاص هسا میا به با سیقطق ایم در

 تاربرد»عنواک با ایمقاله.30. در .ا ا شده مکانطابو شهرسهراک در انیاامو تایپا گاه

 تاارائهپارک م و   طنار نلسیطم در«تاپارک امنطا در اط عاتجغرافطایو تای  امانه

 جرائم سی طو و برداری نقشه در جغرافطایو اط عات  طسیم تاربرد آک تهدر ا ا شده

.(318:07اس)ع ویوت کاراک، شده تاسبططمامنطاپارک و

یزابوراتبزردیبزهسدویمالگزویمکزاک»(پژوتشوباعنواک300.پور)حافظنطاوشکری

بنزدیانزد.درایزمسیقطزقبزرایاولویزاانجامداده«مناورتاتش یوحسهدیداتناامو

گرفیزها زا.حاصزومراسبزوبهزره(AHP)تایعواموانفراینزدسی طزو  سز هشاخص

دفاعوو رورتدخالاآنهادر–ساثطرعواموامنطیوتایپژوتشنطیسایطدبرر وفر طه

-تایحرارسوتشوربهمناورتاتش یوحسهدیداتناامومویابونطروگاهالگویمکاک

-مدلسرتطبوسی طوپوششوداده»ایسیاعنواک(مقاله318.باشد.تربا طاکوت کاراک)
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اند.درایمپزژوتشانجامداده«یابوسسهط تحساسبام حاهاصوپراتندگوتاومکاک

شودانبرایدرنارگرفیممو وعتارایونقاطتاندیدوتاتش ریبخیا،پطشنهادمو

ایبزرایتاا یفادهشود.درایممقالهمزدلجدیزدچنزدتدفزهسکنطکسی طوپوششوداده

ایونقزاطیابوسسهط تحساسومهمبادرنارگرفیماصولپدافندغطرعامووتزارمکاک

ریییآرمانوفانیحوشدها ا.ب انطزاکشودتهایممدلباروشبرنامهتاندیدارائهمو

سیقطقودر نجشعواموساثطرگذاربزراحسزاس»ایباعنواک(مقاله307.نژاد)ومی ودی

اند.نیایجحاصوانایزمپزژوتشنشزاکانجامداده«امنطاشهرین ونهموردی:شهرترماک

دتهدرشهرترماکامنطادرابعادگوناگوکموردبرر وقرارگرفیزها زاتزهدردتمو

امنطیزودربرابزر زوانح– یحقابوقبولوبودها اوفقطدردومقولزهامنطزامیطیزو

دتدتهبایدبرایبهبزودطبطعووامنطادینواندیدشهرونداک،ساحدودیمییلیلنشاکمو

یطیوومذتبودرشهرترماکاقداماتتارامدصورتپذیرد.وارسقااحساسامنطام


 روش 

تزایپژوتشحا ربرمبنایتدفتاربردیواننازرماتطزاوروشدرحطیزهپزژوتش

گطرد،تزهج زعآوریاط عزاتنطزیمبینزوبزرروشمطزدانووسی ط وقرارمو-سوصطفو

ساثطرگزذاردرایجزادمراتزیانیازاموا نادیا ا؛بهاین ورتتهابیدامعطارتزایمهزمو

طبقهایجادو1،نقشهترمعطاردر(GIS)مشلصگردیدودر طسیماط  عاتجغرافطایو

بزرایسهطزۀDistance(Euclidean Distance سقسزطمبنزدیشزد.انسوابزعملی زر

هانتایشبکهمعابراص و،فاص هانمراتیدرمزانو،فاصز هانمراتزیآمونشزو،فاصز نقشه

تایشزهریوبزرایسهطزۀنقشزۀمراتیسجاری،فاص هانسا طساتشهری،فاص هانپارک

تایمرسبطبزاتزر(ا یفادهشد.بهاین ورتتهابیداالیهDensityسراتمج عطاانسابع)

تاج عآوری،وبعدانا یاندارد انیومشلصتزردکاصزولنقشهانادراتو انماک

وفواصومنا ب،نقشهابیدائوترمعطارسهطهشد. پسطبقاتترنقشزهبزهطبقاتترنقشه

انیقالدادهشدونازراتتارشنا زاکدرقالزبپر زشنامزهExpert Choice نرمافیار
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تارشززناسشززهریو8.اع ززالگردیززد.بززاسوجززهحجززممو ززوعمززوردبرر ززو،سعززداد

هریوناامو،مقایسهنوجوبطمطبقزاتریییشتارشناسناامومرسبطبامسائوبرنامه8.

تریکانمعطارتا)نقشه(،راانطریقپر شنامهایتهدراخیطارآنهزاقزرارگرفزا،ونک

دتوومشلصتردند.انیلابتارشنا اکبرا اسمطیاکارسباطآنهابزامسزائوشزهریو

ووسی ط وآنهاتایشغ تایملی روت ینطمفعالطاامنطیووحضورآنهادرتارگروه

باشد.ت ینطم پسانت طهپر شنامهتا،مطانگطمتند وگرفیهشزد،سزابزهصزورتمو

تااع الگردیزد.تابرروینقشهیکپر شنامهواحدا یلراجگردد.درنهایانطیونک

درنزرمافزیار، Questionnaireونکدتودروکمعطاریبرایترمعطار،انطریزقگیینزه

Expert Choice، انجامشدها ا.بعداناس امارنشگذاریومقایسزاتنوجزو،تزر

دتدتهمج وعوننوتزرمعطزاریکانطبقاتدرترمعطار،وننورابهخوداخی اصمو

GISتایبد اآمدهرادرطبقاتمیناترترنقشزهدرمیزططباشد. پسونکمو.عدد

طبقهبهد اآمد.درنقشهبد زا1معطاردر ربترده،تهنقشهبد اآمدهبرایتر

آمدهبرایترمعطار،طبقهباارنشت یزربزدسریمشزرایطم کزموطبقزهبزاارنشبطشزیر،

باشزد.بعزدانایزممرح زهمی وبیریمشرایطرابرایمراتیانیاامودرشهربطرجنددارامزو

یا زیلراجنقشزهنهزایو،مقایسزهتایامعطارتایموردمیالعه،بزراجهاس فطقس امونقشه

،انجامشزدوونکنهزایوتزرمعطزاردرExpert Choiceنوجوبطممعطارتادرنرمافیار

 Spatialدراتسینشززم،Raster Calculator،بززاا ززیفادهانسززابعGISمیززطط

Analystدرآک ربشدهو پسباس فطقوت پوشانوتردکآنهزا،نقشزهنهزایونقشزه

نهایودرپنجطبقهبسزطارمنا زب،منا زب،و زعطامیو زط،نامنا زبوبسزطارنامنا زب

بد اآمد.درنهایابرایاینکهسونیعفضایومراتیانیااموشهربطرجنددرحزالحا زر

.(GPSیسهشود،باا یفادهان طسیمموقعطاجهزانو)بانقشهوسونیعپطشنهادیسیقطقمقا

                                                            
1 - Global Posiotion System 
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بامراجعهدر یحشهربطرجند،ن ونزهایانموقطعزامراتزیانیازاموشزهربطرجنزدج زع

آوریو پسبرروینقشۀنهایوسیبطقدادهشد.

مقایسهنوجوبهصورتارنشگزذاریعن زر زیرنسزبابزهعن زر زیوکصزورت

شزود.ا یفادهمو1سا.ارینطیمع والًانیکمقطاسفاص هایانگطردوبرایارنشگذمو

ترچهمقدارارنشدادهشدهبطشیرباشدنشاکدتندۀات طابطشیرعن ر زیرینسزبابزه

بطزانگربزا.بطزانگرتزام ًمهزمسزروارنش1عن ری زیونوا زا.بزهطزوریتزهارنش

ماسریسمقایسهنوجویکماسریسارجیطاوات طایکساکا ا.النمبهذترا اته

نسزبابزهعن زرaمعکوسا زا.بزدیممعنزوتزهاگزرارنشمقایسزهایعن زر زیری

برابزر aنسبابزهعن زر زیونوbباشد،ارنشمقایسهایعن ر یری1،معادلb یونو

باشدتهعزوام وماننزدفاصز هانادارات،فاصز هانخواتدبود.ذترایمنکیهمهممو.÷1

اتمورنشووفاص هاناماتمفرتنگوو...بعضاًبهدلطونداشیمجایگاهخاصزودرشزهرام

بطرجندیانبوداط عاتتافودرنمطنهتریکانمواردنامبرده،انبکارگطریآنهزاصزرف

تایآنهانطیموجودوتام یربوده،ا یفادهشدند.بنابرایمسرتهدادهمعطارمهم7نارشدهو

عبارتدیگزراینگونزهبایزدگفزامعطارانجامشدها ا.به7حا ربرا است طمسیقطق

تایشهریبرایمو وعموردناریک رورتا زاوتهدرنارگرفیمس اموتاربری

تزاتابهنیویدرارسباطبهت دیگرتسیند،ولوبدلطونبوداط عزاتوالیزهت طهتاربری

شزاخصمزدنارقزرارگرفزاتزهبزرا زاسنازر7فقزطایزمملی ریاناقصبودکآنها،

باشزند.تارشنا اکایزممزواردمهزمودارایات طزادرنمطنزهمراتزیلنیازاموشزهریمزو

اط عاتمکانوبرخومراتیانیاامودرشهربطرجنددرجدولنیرارائهشدها ا.
 مشخصات مکانی برخی مراکز انتظامی در شهر بیرجند: 1جدول

  عرضجغرافطایو طولجغرافطایو آدرسمیو کناممکا

ابیزززززدایخطابزززززاکشزززززهدا مرتیراتن ایوورانندگو

851.2227.11

851.2227755 

787316121. 31316161310 

پ زززطساط عزززاتوامنطزززا

 ع ومو

 313127011.0 7803821030 خطاباکارسشجنبحرا ا
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.31.منبع:نگارندگاک،

شهربطرجندمرتیا یاکخرا اکجنوبوا زاتزه :مورد مطالعه)بیرجند(معرفی شهر 

باشد.تط ومیریش الناتداکمو608تط ومیریجنوبمشهدوت ینطم608دردرفاص ه

دقطقهعزرض53درجهو32دقطقهطولجغرافطایوو3.درجهو51درموقعطاجغرافطایو

ودارایآبوتززوایآک ززیحدریززاقززرارگرفیززهمیززریان678.جغرافطززایوودرارسفززاع

نط هبطابزانوا زا.شزهربطرجنزد،اولزطمشزهردرایزراکا زاتزهدارای زانماکبطابانوو

شزود.بهعنواکاولطم انماکآبر انوایراکشزناخیهمزوبنگاهآب ولهبطرجندآبر انوبودهو

فرماندتوتونطرویانیازامو

 شهر یاکبطرجند

ارسزززززززززززشخطابزززززززززززاک

جنززبپ ززطسامنطززاع ززومو

851.2238..2-.5 

7802651126 31312011627 

 31312111016 780228182 خطاباکارسشجنبفرماندتو پ طسآگاتو

ایسزززیگاهپ زززطسراتن زززایوو

 رانندگو

 31315661151 7816511.13 حاشطهمطداکطالقانو

ایسزززیگاهپ زززطسراتن زززایوو

 رانندگو

 31686171076 7817311380  هراها دی

خطابزززززززززاکج هزززززززززوری پ طس

طبقزه1)  ارا امزط ک

 دوم

787.151161 31681111306 

2.ت نیزززززززززززززززززززززززری

)را ابه  اپارکصطاد

)

 حاشطهمطداکامام

 31681661183 7876.010 حاشطهمطداکامام

سقاطعخطاباکمع مومی سزو ایسیگاهراتن ایوورانندگو

،جنزززبپزززارکآنادگزززاک

851.2227755

 

7803011131 31316131113 

ت ربندی،ب زوارپطزامبراعازم فرماندتوتونطروانیاامو

 )به  اامطراباد(
7853711161 31372821021 

 

انیهزززززززززززایسوحطزززززززززززد ..ت نیری

5.) ززز اچزززخنزززبش 

 خرداد(

7811251101 31317831011 

 3162221121 780813117 27تارگراک،نبشتارگراک )جوادیه(3.ت نیری

 316.25011.2 787767120 ب وارامامر ا)ع( ایسیگاهراتن ایوورانندگو

ت نیززززززززززززززززززززززززززززری

حاشطهیشز الوب زوارخ زطج

 فارس

جنبب وارشهطدناصر

حاشطهیشز الوب زوارخ زطج

 فارس

7801161277 31312371..0 

جزززززززززززادهیمشزززززززززززهد پ طسراه

فرودگاهبطرجندجنب

 

7.81501380 316230.1151 

مرتززیمبززارنهبززامززوادملززدر

 ا یاک

حاشززطهجنززوبوب ززوارپطززامبر

اعاززززززززززززززززززززززززززززززززم

جنبفرماندتونطروانیاامو

 

785631121. 31312131037 

ت نیززززززززززززززززززززززززززززری

 پ طسراه

  3163.5111.1 7.8111132 جادهمشهدش الغربوجاده

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF
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،انسهزراکوپزطشان382.ایمشهرت ینزطمدومزطمشزهریدرایزراکا زاتزهدر زال

ایمشهر، زومطممدر زهآمزونشمدر هشوتیطهتشوآبشهریبرخوردارگردید.لوله

سبریززیا ززا.بززهع ززاموقعطززا طا ززوورشززدیهودارالفنززوکبززه ززبکجدیززد،بعززدان

،بوشهروق عهمرغوپسان3.2.ا یراسژیکشهربطرجند، ومطمفرودگاهتشوردر ال

دررو طهویاکانگ س،دوتنسولگریجن جهانودومدرایمشهر اخیهشدوساپطشان

نفززرج عطزززا06167.،بزززالربززر305.انززد.در ززالبطرجنززد،مشززغولفعالطززابزززوده

(.61و6.:307.ا ا)معاونابرنامهریییا یانداری،داشیه
 

 موقعیت شهر بیرجند در کشور، استان خراسان جنوبی و شهرستان بیرجند -1شکل


 1311منبع: نگارندگان،

 هایافته

(،نقشهآنهزاانطریزقسزابعGISدرابیداتریکانمعطارتادر طسیماط عاتجغرافطایو)

Spatial AnalystدرابیارDensityوDistance(Euclidean Distance)هفاص 

طبقهایجادشد،مراحوملی را یانداری انیبررویآنهاانجامو پستریزک5در

تای،ع  طاتمقایسهنوجوبطمطبقاتیاگیینهExpert Choiceنرمافیارانمعطارتادر

تایمشلصشد. پسونکتایدروکمعطاریآنهاصورتگرفیهوونکتریکانگیینه

درنقشهمربوطهآکمعطار ربودرنهایانقشهونکدتوتزر، GISنهایورادرمیطط

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%B4%D9%88%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%BA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B5
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تزایتایا یلراجشدهنهایوبرایترمعطار،مکزاکیکانمعطارتاحاصوگردید.درنقشه

طتایبزاونکت یزریعنزودارایشزرایسرومکاکبانوکبطشیریعنودارایو عطامنا ب

صزورتتزایونکدتزوشزده،بزهباشند.حالدرایمقس اتریکاننقشهنامنا بیریمو

شوند.خ صهدرادامهآوردهمو

امرونهدرترنقیزهایفضزاچزهشزهریوچزهرو زیایواحی زال :معیار تراکم جتعیت

باشد؛نیراباافزیایشافیایشجرموجنایات،س رتیمعیاداکومواردیانایمقبطونیادمو

ج عطامی تدرصورتعدمبرنامزهریزییفرتنگزو،اقی زادیونیر زاخیو،م کزم

جهبهایمنکیهدرایجادمراتیامنطیوتایاجی اعوبوجودآید؛لذاسوا اانواعناتنجاری

رود.درنقشها یلراجشدهنطزیمیز تبزاج عطزابطشزیرونکسروا ا وبهنارمومهم

اندومی تبزاج عطزات یزرونکت یزریرابزهخزودبطشیریرابهخوداخی اصداده

آیزد،مزهمزودرتریزکاناشزکالوتزهدرادا a،b،c،d،eتزایاند.گیینزهاخی اصداده

انزد.ذتزرایزمباشدتهدرجداولذترشدهتایدروکمعطاریمون ایانگرطبقاتیاگیینه

تزایدروکمعطزارییزابزطممعطارتزا،یزکنکیهدرابیداالنما ا،تهمج وعس اموونک

ونکمیا بهشدهبرایمعطارسراتمج عطامی تبطاکشزدها زا.2شود.درجدولمو

،بعد81362نفرباونک2888.-6888..رنشمربوطبهطبقهیاگیینهباج عطاببطشیریما

باشزد.ت یزریمونکنطزیمزو81322بزاونک1888-2888.انآکطبقهبزاسزراتمج عطزا

بزوده،تزهدرواقزعپزایطم81818نفرج عطابزاونک6888-1888مربوطبهطبقهیاگیینه

هریدارایبودها اوبهت طمدلطونطیت یریمونکسریممطیاکج عطارادرمی تش

رابهخوداخی اصدادها ا.
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 های درون معیاری تراکم جتعیت محالت گزینه :2جدول  

 ونک سراتمج عطا معادل

E 1888-6888 81818 

D 7888-1888 81.88 

C 1888-7888 81.77 

B .2888-1888 81322 

A .6888-.2888 81362 

 1311منبع: نگارندگان،

 
 نتودار وزن محاسبه شده برای معیار تراکم جتعیت محالت  :2شکل




 ،(Expert Choice)نرم افزار 1311منبع: نگارندگان،


تزاقابزومشزاتدهدرنقشهمربوطهایممعطار،و عطاتریکانطبقاتبعداناع الونک

باشدوایزمسربهخوبومشلصموتایباونکبطشیربارن سطرها ا.بگونهایتهمکاک

یعنومی تباج عطابطشیرع وهبراخی اصدادکونکباالسربهخود،دربرنامهریزیی

.سریشود.ی،جهاارائهخدماتمراتیانیاامو،بایدبهآنهاسوجهمنا بآیندهنگرنط
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 نقشه وضعیت تراکم جتعیت در شهر بیرجند  :3شکل

 
 1311منبع: نگارندگان،

 

 انیازامو نطروتای ر طدک برای معابر تایشبکه ته ات طیو به سوجه با :شبکه معابر اصلی

وقوعجرموجنایاتوحواد غطرمیرقبهدارند،ایزممعطزارنطزیمزوردسوجزهقزرار میو به

گرفا.درایمارنشدتو،ترچهمفاص هانمعابراص وت یرباشد،ونکبطشزیروتزرچزه

8-88.،ت یریمفاص هبامطزیاک3یابد.درجدولشود،ونکآکتاتشموفاص هبطشیرمو

-558داخی اصدادهوت یریمونکنطیمربوطبزهفاصز هبزطمرابهخو81608میر،ونک

بودها ا.ایممو وعقابوبرداشاا زاتزهحزداتثرفاصز هان81861میرباارنش358

شرایطونکمیا زبهشزدهبزرایمعطزار3وشکو2باشد.جدولمیرمو558مراتیانیات و

تنند.فاص هانمعابراص ورابطاکمو
 های درون معیاری فاصله از معابر اصلی گزینه :3جدول 

 ونک فاص هطبقات معادل

A .88-8 81608 

B .58-.88 81221 

C 258-.58 81.18 

D 358-258 81801 

E 558-358 81861 

 1311منبع: نگارندگان،
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 نتودار وزن محاسبه شده برای معیار فاصله از معابر اصلی  :1شکل


 ،(Expert Choice)نرم افزار 1311منبع : منبع: نگارندگان،



تایباونکبطشزیر،بزارنز درنقشهو عطافاص هانمراتیانیاامودرشهربطرجند،مکاک

شود،یعنوتاتشارنشدتندوترچهایمفاص هبطشیرمو بیو عطامنا بورانشاکمو

میزربزاارنش358-558آکفاص ه؛بنابرایمت یریمارنشیامکاکمربزوطنطزیفاصز هبزطم

باشد.رن قرمیمشلصموا ا،تهبا81861
 

 نقشه وضعیت فاصله از مراکز انتظامی در شهر بیرجند :0شکل

 
 1311منبع: نگارندگان،
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باسوجهبهاینکزهمراتزیسجزاری،مرتزیس رتزیت زهمزردمان: فاصله از مراکز تجاری

برایفروشمی والتخودا اوانطزرفتایملی رچهشهریوچهرو یایوططر

تزایدیگزرنطزیوجزوددارنزدتزهبزرایتاوا زیاکدیگردرشهربطرجند،افرادانشهر یاک

اند،س رتینطزرویانیازامودرنمطنزهدانشگاهیاگذراندکخدما ربانیبهایمشهرآمده

باشدوترچهایممراتینیدیکیربزهخزدماتسجزاریشزهرمراتیسجاریدارایات طامو

یابزد.درایزمبرر زوت یزریمیوسجاریواقی ادیشزهرافزیایشمزوباشد،درنیطجهامنط

راتسزبتزردهو81671میزرمیا زبهشزد،تزهبطشزریمونک،معزادل8-78.فاص هبزطم

دارابزودها زا،تزه.8185میزربزاارنش768-688.ت یریمونکرانطیطبقهبزافاصز ه

همیا بهشدهبرایمراتیسجارینطزیشود.بطشیریمفاص ت یریمارنشمکانوراشامومو

و زعطامراتزیوخزدماتسجزاریرادرارسبزاطبزا1وشکو6باشد.جدولمیرمو688.

 .تنندمراتیانیااموشهربطرجندرابطاکمو

 
 های درون معیاری فاصله از مراکز تجاری گزینه :1جدول 

 ونک فاص هطبقات معادل

A .78-8 81671 

B 338-.78 81216 

C 588-338 81.37 

D 768-588 81873 

E .688-768 8185. 

 1311منبع: نگارندگان،
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 نتودار وزن محاسبه شده برای معیار فاصله از مراکز تجاری  :1شکل

 


 (Expert Choice)نرم افزار 1311منبع: نگارندگان،


و عطافاص هانمراتیسجزاریرادرارسبزاطبزاامنطزاوخزدماتانیازامو7شکوش اره

تایبزارنز می ایزوبزهنرد،بطشزیریاامیطزانوارنشمکزانورادارادتد،مکاکنشاکمو

ریییرادارند.تایبارن سطرهت یریمونکوارنشبرنامهتسیندومکاک

 
 کز تجاری در شهر بیرجندنقشه وضعیت فاصله از مرا :1شکل

 
 1311منبع: نگارندگان،
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تزاباسوجهبهمیدودیافضاتایسفرییزوبزرایخزانواده  :های شهری فاصله از پارک

درشهربطرجند،بهویژهدرایزامسعیطزو،ومراجعزهبزاالیمزردمدرفضزاتای زبیبزهویزژه

وفرتنگو،د یر ومزردمبزهتایاجی اعوتاودرنیطجهافیایشناامنووناتنجاریپارک

نطرویانیاامودرت یریمنماکم کم،دارایات طاا ا.البهمطیاکفاص هایممراتینطزی

تنند،باآ ایشوراحیزومزردمباسوجهبهآلودگوصوسوتهدربرخواناوقاتایجادمو

-888.جنزدبزطمنطیبایددرنارگرفیهشود.باایموجودبهیریمفاص هم کزمدرشزهربطر

تایموجوددرایزمارنش،دارایو زعطاا ا،تهمکاک.8131میرباارنشوننو758

81260میزربزاونک888.-758.باشند.بعدانآک،طبقزهمنا بودرجهاارائهخدماتمو

81818میزربزاونک8-388تایبزافاصز هموردسوجها ا.ت یریمارنشمربوطبهمکاک

باشزدتزهوایممو وعتهت یریمارنشراتسبن ودهاند،ایممی بمزوبوده،تهدلط

تایشهریبهمراتیانیاامودرشهربطرجندباسوجهبهمیالبنیدیکوبطشاناندانهپارک

 ذترشده،مضرومی وبنطسا.

 های شهری های درون معیاری فاصله از پارک گزینه: 0جدول 

 ونک فاص هطبقات معادل

E 388-8 81818 

D 588-388 81802 

C 758-588 812.1 

B .888-758 8131. 

A .758-.888 81260 


 1311منبع: نگارندگان،
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 های شهری نتودار وزن محاسبه شده برای معیار فاصله از پارک  :1شکل

 


 (Expert Choice)نرم افزار 1311منبع: نگارندگان،


تزایشزهری،رادرارسبزاطبزامراتزیانپزارکبهو زوحو زعطافاصز ه1شکوش اره

دتزد.بزرا زاسایزمنقشزهتزاینهزایومیا زبهشزدهنشزاکمزوانیااموپساناع الونک

میربزارنز نزارنجودارایشزرایطمی زوببزودها زاو758-888.تایبافاص همکاک

ائزهخزدماتتایبارن آبوروشم،ت یریمارنشمکانورابزرایبرنامزهریزییارمکاک

امنطیوداراتسیند.
 های شهری در شهر بیرجند نقشه وضعیت فاصله از پارک :1شکل

 
 1311منبع: نگارندگان،
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 به سوجه تسیند.با شهری ع ده انخدمات یکو درمانو مراتی :فاصله از مراکز درمانی

 در انیااموبط اراک،وجودمراتی ا یراحا برای آرام میطیو وجود و ایممراتی ات طا

سواندمنا بباشد.ایمطبقزهونکمیریانایممراتیدرشهربطرجندمو788-888.فاص ه

میززریبززااخی ززاص888.-388.راتسززبتززرده،بعززدانایززمطبقززه،فاصزز هبززطم81365

،دارای81810میزریبزاونک8-388گطرد.ت ینطمفاص هدررسبهدومقرارمو81226ونک

و زعطاشزهربطرجنزدرادرنمطنزه8.وشزکو1انوبودها ا.جدولت یریمارنشمک

دتند.ایجادمراتیانیاامودرارسباطبامراتیبهداشیوودرمانونشاکمو
 های درون معیاری فاصله از مراکز درمانی گزینه -1جدول 

 ونک فاص هطبقات معادل

E 388-8 81810 

D 788-388 81.16 

C .888-788 81365 

B .388-.888 81226 

A .188-.388 81.11 

 1311منبع: نگارندگان،

 

 نتودار وزن محاسبه شده برای معیار فاصله از مراکز درمانی  :11شکل

 
 (Expert Choice)نرم افزار 1311منبع: نگارندگان،
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و عطامراتیدرمزانودرشزهربطرجنزدراانطریزقسزابعفاصز هدررابیزهبزا..درشکو

میری788-888.تایبارن آبودرفاص هدتد.مکاکخدماتانیاامووامنطیونشاکمو

انمراتززیدرمززانو،و ززعطامی ززوبوراداراتسززیند،بگونززهایتززهدرطبقززه ززومایززم

تایبارن قرمیو بیبهسرسطبدارایرایمطبقهبندیمکاکگطرد.دبندیقرارموسقسطم

باشند.ت یریمارنشمو
 نقشه وضعیت فاصله از مراکز درمانی در شهر بیرجند  :11شکل

 
 1311منبع: نگارندگان،

 

تزایآمونشزو،نطانمنزدمیطیزوآرامباسوجهبهاینکهمیطط  :فاصله از مراکز آموزشی

انتزرگونزهآلزودگوصزدابایزدباشزند؛لزذاایجزادمراتزیانیازامودربرایمیالعهودور

نیدیکو،خدماتآمونشومنا بنطسا.برایشزهربطرجنزدبزاسوجزهبزهحزداتثرفاصز ه

مزوباشزد.بهیزریمطبقزه،میرمزو188.میا بهشدهدرد یر وبهخدماتآمونشوته

ردارایو زعطاایزدهآلزوبزودهومیز81311میزررابزاونک088-288.فاص هایمعزادل

می وبیریمشرایطرابرایایجزادمراتزیانیازاموداراا زا.چزراتزهتزرچنزدمنیزقایزم

باشدتهایممراتیانخدماتآمونشزوبزهدورباشزد؛امزانیدیکزوبزهایزممراتزیسزامو

فاصز هبزطمسواندمفطزدباشزد.حدودینطیبارعایاحداقووحداتثرفاص ها یاندارد،مو



  133/      بررسی و تحلیل فضایی مراکز انتظامی شهر بیرجند از طریق روش مقایسه... 

Page | 

111 

میر،نطیبهسرسطبدربزاالسریمفاصز هوت یزریمفاصز ه،دارای8-688میرو188.-188.

باشد.پایطمسریمارنشمکانومو
 های درون معیاری فاصله از مراکز آموزشی گزینه  :12جدول 

 ونک فاص هطبقات معادل

A 688-8 81.11 

B 088-688 81.0. 

C .288-088 81311 

D .188-088 81.06 

E .188-.188 81878 

 1311منبع: نگارندگان،

 

 نتودار وزن محاسبه شده برای معیار فاصله از مراکز آموزشی  :12شکل

 


 (Expert Choice)نرم افزار 1311منبع: نگارندگان،


سریمو زعطادرتایبارن بنفشدارایمی وبدرنقشهفاص هانمراتیآمونشومکاک

میری288.-188.ریییمراتیانیاامو،وبعدانایممکاک،ارنشفاص هایایجادوبرنامه

گطرند.مکاکمشزلصشزدهبزاتایدومو ومقرارمومیریبهسرسطبدررسبه688-088و

میریا ا.188.-188.بافاص ه81878یمارنشباونکرن نرددارایت یر
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 نقشه وضعیت فاصله از مراکز آموزشی در شهر بیرجند -13شکل


 1311منبع: نگارندگان،

 

باسوجهبهات طاسا طساتوسجهطیاتشهری :فاصله از تاسیسات و تجهیزات شهری

سزریموارائهخدماتبهشهرونداکدرت یریمنماک،ایجادمراتیانیازاموبایزددرنیدیزک

مکاکم کمنسبابهایمخدماتدرنارگرفیهشود؛نیرامطیاکدفعاتمراجعاتمردمبزه

طرفوایجزادمراتزیانیازاموایمخدماتوس رتیج عطادرایمبلشنسبیاًباالا ا.ان

سزریممکزاکایزمسا زطاتدرج وگطریانبرخومشک تاقی ادیواجی اعودرنیدیک

سواندموثرباشد.بهیریمفاص هدرنمطنهمراتیانیاامودرشهربطرجندباسوجهبهشهری،مو

باشد.بعدمو81521میریباونک8-08.موقعطاآنهادرارسباطباسا طساتشهری،فاص ه

میریباونک338-812.1،608میریباارنش08.-338تایانایمفاص ه،بهسرسطبفاص ه

قزززرار81877میزززریبزززاارنش788-688.و.8180میزززریبزززاارنش81817،788-608

و عطامعطارفاص هانسا طساتشهریرادرشزهربطرجنزد6.وشکو0گطرند.جدولمو

تنند.تیانیااموبطاکمودرارسباطبامرا
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 های درون معیاری فاصله از تاسیسات و تجهیزات شهری گزینه  :1جدول  
 ونک فاص هطبقات معادل

A .08-8 81521 

B 338-.08 812.1 

C 608-338 81817 

D 788-608 8180. 

E .688-788 81877 

 1311منبع: نگارندگان،

 

 برای معیار فاصله از تاسیسات و تجهیزات شهرینتودار وزن محاسبه شده   :11شکل

 


 (Expert Choice)نرم افزار 1311منبع: نگارندگان،



81521میزریبزاونک8-08.بهیریمفاص هت انگونهتهدرمی بگذشیهذترشد،فاص ه

بزارنز نرددرمیز تملی زرمی ایزوبزهمرتزیشزهر5.باشد،تهدرنقشهش ارهمو

بطرجند،قرارگرفیهاند.فاص همنا ببعدینطیبزارنز  زبیدراطزرافطبقزهاولقزرار

عطاسا طسزاتشزهریرانسزبابزهخزدماتانیازامونشزاکو ز5.گطرد.شکوش ارهمو

دتد.مو
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 نقشه وضعیت فاصله از تاسیسات و تجهیزات شهری در شهر بیرجند :10شکل

 
 1311منبع: نگارندگان،

 

درایزمبلزشبزرایاینکزه :های مطالعه شده( مقایسه زوجی بین معیارها)شاخص

نامنا زببزرایمراتزیانیازاموشزهربطرجنزدتزایمنا زبونقشهنهایو،تهنشانگرمکاک

ا ا،بد اآید.بابطسیومقایسهنوجو)دوبهدویو(،ت انندمقایسهنوجودروکمعطاری

تهنیایجآکذترشد،برایایمبلشنطیمیا بهشود.باسوجهبزهنازرتارشنا زاکبرنامزه

 Expertهبهقاب طانرمافیارتاانجامشد.باسوجرییشهریوانیاامو،ایمارنشگذاری

Choice 1.درانجاممقایسهنوجو،درایممرح هانایمنرمافیارا زیفادهشزد.جزدول

نشانگرمقایسهنوجووچگونگوارنشگذاریانجزامشزدهبزطممعطارتزایمزوردماالعزه

باشد.مو
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 مقایسه زوجی بین معیارها  :11شکل

 
 (Expert Choice)نرم افزار 1311منبع: نگارندگان،



(،ذترشده1.تایانجامگرفیهشده،درمرح هقبو)شکونیطجهارنشگذاری7.درشکو

بطشیریمارنش813.0ا ا.برا اسایمنیایجمعطارمطیاکسراتمج عطامی تباارنش

نمطنزهارائزهخزدماتامنطیزوورابهخوداخی اصدادها اودرواقعمه یریممعطزاردر

انیاامودرشهربطرجنداننارتارشنا اکمربوطهوا یفادهشدهدرایزمسیقطزقمیسزوب

درمرح هیارسبزهدومارنش81266شود.بعدانایممعطار،فاص هانمعابراص و،باونکمو

دان،؛فاص هانمراتزیآید.دیگرمعطارتانطیبهسرسطبات طاعبارسنتابیسابموگذاری

،فاص هانمراتیدرمزانوو8..81تایشهریباونک،فاص هانپارک81.11سجاریباونک

وفاصز هانسا طسزاتو81856،فاصز هانمراتزیآمونشزوبزاونک81872بهداشیوباونک

باشد.مو.تا.ج عس اموونک81833سجهطیاتشهریباونک
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 یا ارزش هر یک از معیارهای مورد مطالعه وزن :11شکل


 (Expert Choice)نرم افزار 1311منبع: نگارندگان،



و عطاسقسطمونکترمعطار،سو طگیینهتای)طبقات(دروکمعطزاریرا0.شکوش اره

دتد.سو طحاینکهترمعطارتهونکآکدرمرح هقبوبد اآمد،درایممرح زهنشاکمو

قاب طاآکوجوددارد،تهسقسطمبندیدرونوترطبقهنطیانعددبد اآمده،مشلصو

باشزد،مزو813.0ن ونهمعطارسراتمج عطامی تتهدارایونکمیا بهشود.بهعنواک

دارایپنجگیینهبوده،تهترتدامدارایارنشخاصخود،درمقایسزهبزاطبقزاتدیگزر

معطارتاا ا.
 چگونگی تقسیم وضعیت وزن  هر یک از معیارها در درون معیارها: 11شکل

 (Expert Choice)نرم افزار 1311منبع: نگارندگان،
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درایممرح هونکنهایومعطارتا،ت انندمراح وتهبرایاع زالونکتزریزکانطبقزات

فاص های،درترمعطارصورتگرفیهودرنیطجهنقشهونکدتوشدهترمعطاربد اآمد،

انسزابعGISتزاینهزایومعطارتزادرمیزططبایدانجامگطزرد؛بنزابرایمبزرایاع زالونک

Raster Calculator،دراتسینشمSpatial Analystا یفادهشزد.درایزممیا زبه

ترمعطاردرونکخودش ربوبادیگرمعطارتاج عوسقسزطمبزرمج زوعونکتزا،تزه

باشزد،تزهنشزانگرباشد،شدها ا.نیطجهایمع  طات انی،نقشهنهایومزوعددیکمو

مراتیانیاامودرشهربطرجنزدا زا،تزهبزهتایمنا بونامنا بوسونیعفضایومکاک

چگونگوایممو زوعرانشزاک1.سرسطبات طادرپنجطبقهبهد اآمد.شکوش اره

دتدآمد.مو
 Raster Calculatorهای نهایی معیارها از طریق تابع اعتال وزن  :11شکل

 
 1311منبع: نگارندگان،

 

 بحث و نتیجه گیری 

 مراتیانیاامودخالادارندتهبرر ووسی طوس ام وسونیع مکانطابو در ملی فو عوامو

 مکانطابو در عوامو ایم به سوجهو بو انطرفو نطسا. امکانپذیر  نیو روشهای با آنها ابعاد

 منزابع ان نیزادی حجم دادک اند ا و مادی منابع ان سوجهو قابو  هم رفیم موجبتدر

 تنزد؛بنزابرایم مزو شهریسی طزو مدیریا و مردم به را  نگطنو وصدمات شده میطیو
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 سی طزوحجزم بزرای جغرافطزایو اط عزات  امانه خ وص اط عاتبه انفناوری ا یفاده

 و میالعزه مزورد شزهر در تزاتزاربری سنزوع بزه سوجزه با.ا ا  روری تا،داده ان و طعو

 بهطنه تای موقعطا در انیاامو مرتی بطشیری سعداد به شهربطرجند، در بیراک وقوع ا یعداد

تایشز الوشزهربزابگونهایتهدرقس ا.ا ا نطان شهرونداک ر انوبه خدمات جها

سوجهبهفر ودهبودکبافاشهریوحضورافرادبا یحطبقاسوپزایطمننزدگوواحی زال

وقوعمشک تامنطیوواجی اعو،سونیعوپراتندگومراتیانیازاموسزاحزدودیمنا زب

تزایولوباایموجودپیانسطوسقویزابطشزیرنطزیوجزوددارد.ت ینزطمدرقسز اتسیند،

مرتیی،جنوبو،شرقووغربوشهرنطیباسوجهبهج طا اتمونوعبافاشزهری،وجود

مراتیانیاامو،پایطما ا،ولوسونیعآنهابافواصومی وبوا ا.عامومهمد یر زوبزا

نا زببزوده،بگونزهایتزهمیو زطفاصز هود یر زومعطزارمزوردبرر زو،م7سوجهبزه

سزواکبزاباشد.ترچندایمفاصز هرامزومیرمو088سا588شهرونداکبهمراتیانیاامو،بطم

ایجادچندمرتیدیگرتاتشدادوبهحدا زیانداردر زاند.بزاسوجزهبزهنمزاکا زیاندارد

باشد،فاص همراتینطزیدقطقهمو1سا5ر طدکنطروتایانیااموبهمیوبیراک،تهنمانوبطم

سقریباًمی وبا ا.

،بطشزیریم813.0برایما اسنیایجنشاکدادتهمعطزارسزراتمج عطزامیز تبزاونک

معطارموردنار،درمکاکیابومراتیانیاامودرشهربطرجنددارابودهو7ات طارادربطم

،ت یریمات طاراداشزیها زا.81833معطارفاص هانسا طساتوسجهطیاتشهریباونک

نشانگرایما ا،تهسونیعفضایومراتیانیااموشهربطرجنزددرو زعطانقشهنهایونطی

تایمی وبدرنیدیکومعابرومینا ببزادیگزرسقریباًمنا بومیو طقراردارند.مکاک

تزایطبقه،مکزاک5شود.سو طحاینکهنقشهنهایوبهد اآمده،درتاپطشنهادموتاربری

ندیتردها زا.ایزمنقشزهانس فطزقتفزامعطزارپزسانطزومنا بونامنا براطبقهب

مراحوذترشدهومیا باتانجامگرفیهشده،حاصوشزد.بزرا زاسایزمنقشزه،مراتزی

تایبرداشزاشزده،دارایو زعطاسقریبزاًمنا زبووانیااموشهربطرجندباسوجهبهن ونه
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ده،درمیزدودهمیو زطومنا زبباشند؛نیرابطشاننط واننقاطبرداشاشزمیو طمو

تایبزارنز  زبیدارایو زعطابسزطارمنا زب،گطرند.درنقشهموردنار،مکاکقرارمو

تزایدارایشزرایطتزایبزارنز قهزوهتایآبورن دارایو عطامنا ب،مکاکمکاک

تاینردرن دارایو عطانامنا بوت ینطممکزاکبزارنز سطزرهتزهمیو ط،مکاک

شود،برایمراتیانیااموودهبسطاریت ودرحاشطهغربوشهربطرجندراشامومومیدو

شود.سونیعفضایوایممراتیدرحالحا ردرشهربطرجند،ایجادمرتیجدیدپطشنهادمو

باشد؛امابرایبرنامهریزییبهیزر،مکزاکت انیورتهذترشده،سقریباًمنا بومیو طمو

انزد،جهزابیتهاتثراًدرحاشطهیانیدیکمعزابراصز وانیلزابشزدهتایوتهبارن  

شود.ایجادوسا طسمرتیجدیدپطشنهادمو

شود:دررا یایسیقطقحا رپطشنهاداتنیرمیرحمو

 ایجادمراتیجدیددرقس اجنوبوومی ایوبهمرتیشهربطرجنددربافاجدید؛

 مدیریاشهریوارائزهخزدماتانیازاموبزاسوجزهبزها یفادهاننقشهپطشنهادیدر

 اصوعدالاشهری؛

 تزایتزایانیازاموودرنیطجزهحفزظتزاربریسو عهشهروسوجزهبزهایجزادمکزاک

می وبباسوجهبهنطانآیندهباساتطدبرنقشهپطشنهادی؛

 گطزریانتایپطشزنهادیدررا زیایسیقزقبهزرها یفادهع  ووتاربردیانمکاک

فناوری طسیماط عاتجغرافطایو؛

 مسزائوانیازاموو سی طزو در جغرافطزایو اط عزات  طسزیم تاربردتزای به سوجه با

 تزای  زایا خزود، ع  کزرد تردک بهطنه fvhd انیاامو ا امراتی النم امنطیو،

 حزونه بزا راجزع اط عات آوریج ع با و تنند ایجاد اط عاتجغرافطایو  طسیم

.شوند انیاامو نطروتای بطشیر باعثتارایو د خو ع  کرد
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 نقشه توزیع فضایی و مکانی مراکز انتظامی شهر بیرجند  :21شکل

 
 1311،منبع : نگارندگان

 منابعفهرست 

سیقطقودر زنجشعوامزوسزاثطر(.307.تادیمی ودینژاد)Yب انطاک،می در ا -
نشزریهمزدیریاشزهری،.موردی:شهرترمزاکگذاربراحساسامنطاشهرین ونه

 .51-.7،صص1.ش اره

 سهراک:ناشربو یاک.. نطرویانیاامو هتیار الهایراک(.300.سهرانو،اتبر) -

 بزا خزدماتشزهری مراتی گیینو مکاک منا ب الگوی ارائه(.371.اتبر.) پرتطیتار، -

 سربطامدرس. سهراک:دانشگاه. دتیری شهری،ر الهGISدرمدلو سیقطق

.چزا پزنجمریییتزاربریارا زوشزهریبرنامه(.300.پورمی دی،می در ا) -

 ،سهراک:انیشارات  ا.

سهزراک:ف ز نامهالگویمنا ببرایناامبطمال   و.(.370.حافظنطا،می در ا.) -

 .77-11.صص25دانشور، التفیم،ش اره
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یابوراتبریبزهیمکاکسدویمالگو(.300.حافظنطا،می در ا؛ عطدشکریپور) -
ا زیراسژیک، زال–.ف  نامهمیالعاتدفاعوناامومناورتاتش یوحسهدیدات

 .05.-222،صص30دتم،ش اره

.سرج همنطزژهنویزدنطزا،ف ز نامهمیالعزاتمع ایامنطااجی اعو(.302.روی،پو) -

 .105-780راتبردی، الششم،ش اره وم،پایطی،صص

آمزایشومکزاکیزابو،پژوتشزکدهمهند زوپدافنزدغطزر(.301. هامو،حبطباهلل) -
 .سهراک:دانشگاهصنعیومالکاشیر.عامو

م حازاتدفزاعغطزرعامزودر(.318. وادتوتو، ا اک؛می در اخطراندیش) -
 ط ویونمطمپایزه)ن ونزهمزوردی،موشزکطراحو ایاموشکوو کویپرساب

،6ف زز نامهپدافنززدغطززرعامززو، ززالدوم،شزز ارهطززوس مو ززاساک(.قززارهپط ززایمطن

 .31-.5صص

ع ززززوی، ززززطدع ززززو؛صززززباغباکپرتطیتززززاراتبززززر؛تطززززودی،می در ززززا؛ -

مراتیانیااموشزهرسهزراکبزامکانو–سعططمموقعطابهطنهفضا(.318.حطدری،سقو)
ف ز نامهسهراکپزارس(،)میالعهموردی:منیقها یفادهان طسیماط عاتجغرافطایو

 .03-8...،صص.5دانشانیاامو،ش اره

.سهراک:انیشاراتونارتامورفرتن روابطبطمال  و(.303.ع وبابایو،غ مر ا) -

 خارجه.

تزای پادگزاک گیینزو مکزاک بزرای ارا زو سنا زب سی طزو (.370.مجطزد.) فلزری، -
تارشنا زوارشزد نامزه پایزاک .جغرافطزایو اط عزات  طسزیم ان ا زیفاده بزا لجسیطک

 مدرس،سهراک. سربطا دانشگاه

.ریییشهری،سرج هم یفوعباسنادگاکتایدربرنامهمدل(.306.لو،تولطم) -

 هاددانشگاتو.سهراک:انیشاراتواحدفوقبرنامهبلشفرتنگودفیرمرتییج

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3430&Number=51&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3430&Number=51&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3430&Number=51&Appendix=0
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مدلسرتطبوسی طزو(.318.تربا طاک،مهدی؛دشیو،مهدی؛ا دال هو،اح در ا) -
.مج زهع زومحساسبام حاهاصوپراتندگویابوسسهط تتاومکاکپوششوداده

 ..1.-17.،صص3تایپدافندغطرعامو، الدوم،ش ارهوفناوری

 (،سهراک:شهرداریسهراک،371.سهراک،)مرتیمیالعاتجغرافطایوشهر -

(:گیارشاقی ادی،اجی اعووفرتنگوا یاک307.ریییا یانداری.)معاونابرنامه -

 خرا اکجنوبو)بطرجند(،بطرجند:نشرمعاونابرنامهریییا یانداری.

 شزهری، خزدمات تزای تاربری  رانه سدویم (،308.ویسیا.) مشاورپارس مهند اک -

 تزایشزهرداری  انماک انیشارات:جهانو،سهراک سجارب و ناری لعاتمیا :اول ج د

 تشور.

 

- Feins ، J. D. and Widom ، R. (.117) ، Solving Crime Problems 

in Residential Neighborhoods ، Comprehensive Changes in 

Design ، Management and Use ، National Institute of justice ،

USA Department of Justice ، Newyork.  

- Sherman ، L.W. ، Gartin ، P.R. ، Buerger ، M.E.)،.101) ، Hotspots 

of Predatory Crime: Routine Activities and the Criminology 

of Place ، Criminology Journal ، NO.27 ، p.27‐55. 

- Harries. K ، (.111) ، Mapping Crime: Principle and Practice; 

National Iinstitute of Justice.usa 

- Timothy ، S. Hare ، H. R. (2887). Geographical accessibility 

and Kentucky’s heart-related hospitalservices. Applied 

Geography 27 ،pp.0.–285. 

 

 



بر اساس های شهر شیراز یزشی مشاغل کالنتریهای انگارزیابی وضعیت مؤلفه

 عوامل جمعیت شناختی

 
 4، رضا ناصری جهرمی3، محسن سروقد2حسین ذوالفقاری ،1جعفر ترک زاده

 10/10/00 پذیرش:تاریخ    01/01/01تاریخ دریافت: 

 چکیده 

ها تردیدی نیست که رفتار و عملکرد کارکنان، تأثیر به سزایی در تحقق اثربخشی و موفقیت کالنتری  :زمینه و هدف

در ایفای نقش و رسالت خطیر خود یعنی تأمین نظم و امنیت حوزه استحفاظی در سطح شههر، اسهتان و در نهایهت که      

 های شهر شهیراز  های انگیزشی شغ  در کالنتری  ارزیابی وضعیت مؤلفههدف کلی از انجام این پژوهش،  . کشور دارد

 .استشناختی بر اساس عوام  جمعیت

. بها اسهتفاده از رو    اسهت ههای شههر شهیراز    نفر کارکنان پایور کالنتری 699جامعه آماری این پژوهش شام   روش:

استاندارد شناخت پتانسی  انگیزشهی  نفر انتخاب و پرسشنامه  301وکران، تعداد ای و فرمول کگیری تصادفی طبقهنمونه

( که روایی و پایایی آن محاسبه شده است بین آنان توزیع و گهردآوری شهد. داده هها بها اسهتفاده از      2002شغ  واگنر )

 استاندارد و تحلی  واریانس ساده تحلی  شد. نتایج نشان داد: tمستق ،  tهای آزمون

هها از نظهر   ههای انگیزشهی مشهاک  کالنتهری    ( میهانگین همهه مؤلفهه   1  نتایج این تحقیق نشان داد کهه  یافته ها و نتایج:

ههای انگیزشهی، بهاالترین    ( در تمامی مؤلفهه 2%( باالتر است.  57داری از سطح کفایت مطلوب )کارکنان، به طور معنی

ههای  ( در تمهامی مؤلفهه  3باشهد. مربوط بهه کارکنهان شهیفتی مهی    میانگین مربوط به رؤسای کالنتری و کمترین میانگین 

سال سهن و کمتهرین میهانگین مربهوط بهه کارکنهان        30تا  20انگیزشی، باالترین میانگین مربوط به کارکنان دارای بین 

بهرای  تشکی  کارگروه تخصصهی  در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده، بر   .باشدمی  سال سن  70تا  40دارای بین 

 ها تأکید شده است. سازی هر چه بیشتر مشاک  کالنتریکنی

 

 کلیدی  واژه های

 نیروی انتظامی.، کالنتریهای انگیزشی شغ ، ، مؤلفهانگیز ، شغ 

 

 

                                                            
 عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز    1-

 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی- 2

 کارشناس ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی - 3

 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی  4-
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 مقدمه

تردیدی نیست که رفتار و عملکرد کارکنان، تأثیر به سزایی در تحقق اثربخشهی و موفقیهت   

خطیر خود یعنی تأمین نظم و امنیت حهوزه اسهتحفاظی   ها در ایفای نقش و رسالت کالنتری

در سطح شهر، استان و در نهایت ک  کشور دارد. رفتار و عملکرد کارکنان نیز به نوبة خود 

هها و مبهانی رفتهار فهردی اسهت. از جملهه       تحت تأثیر عوام  مختلف محیطی و نیهز ویژگهی  

تهوان از دو منظهر   نگیهز  را مهی  توان به انگیهز  اشهاره نمهود. ا   ها میبارزترین این ویژگی

ساختاری و کارکردی تحلی  نمود. از منظر ساختاری، انگیز  ریشهه در اجهزاس سهازمان از    

هههای آنههها دارد و از نگههاه  قبیهه  سههاختار، فرهنهها سههازمانی، طراحههی مشههاک  و ویژگههی  

 گهردد. در ایهن میهان   بندد، باز مهی های انگیزشی که مدیریت به کار میکارکردی، به رو 

-های کهارکردی را پدیهد مهی   نکته مهم این است که ساختار، نقش زیربنایی دارد و قابلیت

های انگیزشی الزم در موقعیتی وجود نداشهته باشهد عمهال      آورد. بنابراین چنانچه زیرساخت

های کارکردی انگیز  توسط مدیریت فراهم زمینه یا قابلیتی برای کاربست الگوها و رو 

ن با توجه به اهمیت موضوع، در این پهژوهش بهه مقولهه انگیهز  کارکنهان      شود. بنابراینمی

هها بهر اسهاس عوامه      های موجود انگیزشی مشهاک  کالنتهری  های شیراز و ظرفیتکالنتری

 جمعیت شناختی پرداخته شده است. 

ههایی اسهت کهه بهه موضهوع      از جملهه تئهوری   1ههای شهغ    اساس، تئوری ویژگی این بر

ساختاری نگریسته است. بدین معنا که هر شغلی بها توجهه بهه طهر  و     انگیز  از رویکردی 

کند. این تئوری از بسهیاری  های انگیزشی برای افراد ایجاد میساختار خود تا چه حد قابلیت

ارچوب کلهی تئهوری را تأییهد    ها چ جهات مورد تحقیق قرار گرفته است. نتیجه بیشتر تحقیق

هها   ههای شهغلی وجهود دارد کهه کیفیهت ایهن ویژگهی        ای از ویژگهی  یعنی مجموعه کند؛ می

گذارند. ولی در مورد اینکهه کهدام    های انگیزشی شده و بر رفتار افراد اثر میموجب قابلیت

دهند، توافق نظر کام  وجود نهدارد )رابینهز    ها هسته مرکزی را تشکی  می ویژگی یا ویژگی
                                                            

1
- Job Characteristics  yroehT   



  040/    های شهر شیراز...های انگیزشی مشاغل کالنتریارزیابی وضعیت مؤلفه 

Page | 

741 

داری تحت تهأثیر  معنی ده، انگیزه کاری افراد به طوری یاد ش(. بر اساس تئور2006و جاج، 

های کلیدی: تنوع مهارت، هویت، اهمیت، اسهتقالل و بهازخورد مشهاک  آنهان قهرار      ویژگی

های مذکور به مثابه یهک مؤلفهه انگیزشهی در ههر     گیرد. بر این اساس هر یک از ویژگیمی

-کرد کاری آنان را تحت تأثیر قرار میشغ  از طریق تأثیر مستقیم روی انگیز  افراد، عمل

دهند. از همین رو، هر چه امتیاز قابلیت انگیزشی یک شغ  که ترکیبی است از میهزان تنهوع   

مهارت، هویت، اهمیت، استقالل و سطح بازخور موجود در شغ  است بیشتر باشهد بهه ایهن    

یهز  شهاک  خهود    معنی است که شغ  مورد نظر از قابلیت و توان بهالقوه بیشهتری بهرای انگ   

جهت تال  بیشتر و نیز حصول رضایت باالتر از شغ  خهود برخهوردار اسهت )جهامرا  و     

 (.  1325؛ مهداد، 2004،  1آورهات

هههای انگیزشههی مشههاک  مؤلفهههبهها توجههه بههه آنچههه گفتههه شههد ارزیههابی و شههناخت عینههی 

جود مشاک  تواند ضمن ارائه تصویری مستند و متقن از وضعیت انگیزشی موها میکالنتری

ها، زمینه ساز تصمیمات سلسهله مراتهب فرمانهدهی در سهطو  مختلهف بهه منظهور        کالنتری

هها و در نتیجهه   سازی قابلیت و ظرفیهت انگیزشهی مشهاک  کالنتهری    بهسازی وضعیت و کنی

ها واقع شود. با توجهه بهه مطالهب پهیش     ارتقای سطح و کیفیت عملکرد کارکنان و کالنتری

ههای شههر   ههای انگیزشهی مشهاک  کالنتهری    ه ارزیابی وضعیت مؤلفهگفته در این پژوهش ب

 شیراز پرداخته شده است.

( انگیهز ، نیروههایی هسهتند کهه موجهب      2009) 2بهه اعتقهاد تهولر     :بیان مسأله و اهمیت

( انگیز  را حالتی در افهراد  2006) 3ای خاص رفتار کنند. استاوروس شوند افراد به گونه می

سازد. انگیز  تمای  و آمهادگی   به انجام رفتار و عم  خاصی متمای  میداند که آنان را می

برای انتخاب و جهت دادن به رفتاری است که به وسیله نتایج احتمالی، کنترل و پایداری در 

                                                            
1- Jamrog & Overholt 

2 - Towler 

3  - Stavrous 
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(. به زبان ساده انگیز  چیزی 2006، 1شود )پودولسکیرفتار را تا رسیدن به هدف منجر می

بخشد و تعیین چنین پیش رفتن را استمرار میدارد، و هممی است که فرد را به پیش رفتن وا

 (.2006کند که به کجا باید رفت )بالنچارد و هرسی، می

ای اسهت و تحهت تهأثیر     های ویژه ها دارای پویایی و پیچیدگیانگیز  افراد در سازمان 

رای تبیین و گیرد. به همین دلی  نظریه و الگوهای مختلفی ب عوام  و شرایط مختلف قرار می

هها و   ها توسعه یافته و ارائه شده است. ههر کهدام از ایهن نظریهه     بینی انگیز  در سازمان پیش

دهنههد و قههدرت تبیههین و  الگوههها در واقههع بخشههی از کلیههت پدیههده انگیههز  را توضههیح مههی

(. صرف نظر از این موضوع، هنگامی کهه بها   2002، 2بینی آنها متفاوت است )شیمبر  پیش

تهوان   شهود کهه مهی    های انگیزشی نگریسته شود، مالحظه می ها و مدل ی به نظریهدید محتوای

بنهدی نمهود. یهک     آنها را با توجه به محتوایی که دارند در دو دسته با رویکردی کلی دسهته 

اند و دسته دیگهر   ها و الگوهایی است که به انگیز  از منظر کارکردی نگریسته دسته نظریه

که به موضوع انگیز  با تأکید بر نقش و تأثیر عوامه  سهاختاری    ها و الگوهایی است نظریه

 (. 2006اند )رابینز و جاج،  های مشاک  پرداخته سازمان نظیر طراحی شغ  و ویژگی

گردنهد و مهدیران و    های کارکردی انگیهز  بهه کهارکرد و رفتهار افهراد بهاز مهی       تئوری

وظیفهه هسهتند مهورد مطالعهه قهرار      دار  کارکنان را به عنوان شاکالنی کهه در سهازمان عههده   

های سازمان و شغ  های ساختاری انگیز ، به زیر ساخت(. در تئوری2009دهند )تولر،  می

توجه داشته و عوام  سهاختاری و یها خهود شهغ  را از ایهن جههت کهه چقهدر انگیزاننهده و          

ها، ن تئوریدهند. به زعم ای ساز دستیابی به اهداف سازمان است مورد کنکا  قرار می زمینه

-انگیز  افراد و میزان آن اساسا  ریشه در اجزاس ساختاری سازمان از قبی  مشاک  و ویژگهی 

ههای کهارکردی   ها در مقایسه بها سهایر تئهوری   های آنها دارد. اگرچه تعداد این قیب  تئوری

تهری بهه مقولهه انگیهز      ایرسهد بهه طهور ریشهه    انگیز  کمتر است با وجود این به نظر می

                                                            
1- Pudlowski 

2- Shimberg 



  040/    های شهر شیراز...های انگیزشی مشاغل کالنتریارزیابی وضعیت مؤلفه 

Page | 

741 

ها و ساختارهای سازمانی، قابلیت الزم برای تحقهق  اند. چرا که در عم  زیر ساختختهپردا

 آورند.کارکردها را فراهم می

-ارائه شده است یکی از تئهوری  2و الدهام 1های شغلی که توسط هاکمنتئوری ویژگی

های ساختاری انگیز  است که مبنای پژوهش حاضر قرار گرفته اسهت. بهر اسهاس تئهوری     

داری تحت تأثیر پنج ویژگی کلیدی تنهوع مههارت،   مذکور انگیزه کاری افراد به طور معنی

 گیرد:هویت، اهمیت، آزادی عم  و بازخورد مشاک ، به شر  زیر قرار می

ای کههه کههار بههه  ( میههزان یهها درجههه2006: بههه اعتقههاد رابینههز و جههاج )3تنههوع مهههارت -1

هایی را داشته باشد، گوناگونی  ید چنین مهارتهای مختلف نیاز دارد و فرد شاک  با مهارت

( بر این اعتقاد است تنوع مهارت درجه نیازمندی شهغ   2010در مهارت است. استاوروس )

 باشد.  ها و استعدادهای مختلف می های متنوع است که الزمه آن داشتن مهارت به فعالیت

ای اسهت   میزان و درجه( بر این اعتقاد است که هویت کار 2009: تولر )4هویت کار -2

شود. منظور از هویت شغ  عبهارت از تفههیم    که نوع کار به صورت کام  دارای هویت می

های سهازمان چهه ارتبهاطی و در چهه      این مطلب به کارکنان است که کارشان با سایر فعالیت

جایگاهی قرار دارد. برخی از کارکنهان بهه علهت اینکهه از نحهوه ارتبهاط کارشهان بها سهایر          

های سازمان آگاهی ندارند در ضمن کار کردن و یا در پایهان آن احسهاس موفقیهت     لیتفعا

( نیز هویت کار را به عنوان بخشی از کار که کامال  مشخص بهوده و  2006) 7کنند. هیل  نمی

 کند.دارای هویتی خاص است، تعریف می

ای که کهار   درجه( بر این اعتقاد است که میزان یا 2006: رابینز و جاج )9اهمیت کار -3

( 2002تواند بر زندگی سایر افهراد اثهر بگهذارد، اهمیهت کهار اسهت. از نظهر شهیمبر  )         می

                                                            
1- Richard Hackman 

2- Greg Oldham 

3- Skill Variety 

4 -Task Identity 
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9 -Task Significance  
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اهمیت شغ  به میزان اثر شغ  بر زندگی یا کار دیگهران، در همهان سهازمان و یها در محهیط      

توان از  ( معتقد است که اهمیت کار را می2006خارج از سازمان بستگی دارد. استاوروس )

( اهمیهت یهک   1325که بر دیگر کارکنان سازمان دارد مشاهده کرد. به اعتقاد مهداد )اثری 

کنندگان است. برای مثال مهندس مکانیهک   شغ  برای زندگی و رفاه همکاران و یا مصرف

تهر   های بسیاری تأثیر دارد، بنابراین این چنین شغلی بسیار پراهمیهت  هواپیما در زندگی انسان

   کارمند دفتری اداره پست.است تا اشتغال در شغ

ای که کارگر یا کارمند دارای استقالل یا آزادی عمه    : میزان یا درجه1آزادی عم  -4

تواند به هنگام انجام کار و تعیین مراحه  انجهام آن از اختیهارات و آزادی عمه       است و می

استقالل و ( آزادی عم ، درجه آزادی، 2006(. به نظر هیل  )2002، 2برخوردار شود )الولر

ههای انجهام کهار اسهت. بهه       های کهاری مربهوط و رو    دخالت داشتن فرد در تنظیم جدول

( اسهتقالل یها آزادی عمه  در حقیقهت بهه آن ویژگهی از کهار گفتهه         1325اعتقاد رضائیان )

 بخشد.  شود که به کارکنان نوعی از اختیار و نظارت بر تصمیمات وابسته به شغ  را می می

داند که نتیجه ای می ( بازخورد، نتیجه را میزان یا درجه2006دولسکی ): پو3بازخورد -7

شود واطالعات در مورد اثر بخشی عملکرد بهه   حاص  از کارهای انجام شده به فرد داده می

( بهر ایهن اعتقهاد    1320گیهرد. مشهبکی )  صورت مستقیم در اختیار کارگر یا کارمند قرار می

ههای کهاری مهورد نیهاز شهغ  اسهت کهه حصهول          لیهت است که بازخورد؛ میزان اجهرای فعا 

 نماید. می اطالعات مستقیم و صریح درباره اثربخشی عملکرد فرد را تضمین

( در پژوهش خود با عنوان بررسی عوام  درون سهازمانی  1325مالکی )   :پیشینه پژوهشی

گرفته است  بر انگیزه خدمتی کارکنان فرماندهی انتظامی استان آذربایجان کربی نتیجه مؤثر

ها، نظام جبران خدمت، آموز  عملهی و کارگهاهی و آگهاهی از نتهایج واقعهی       که دریافتی

                                                            
1- Autonomy 

2- Lawler 

3- Feedback 
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کار در انگیزه خدمتی کارکنان مؤثر است همچنین عوام  درون سازمانی بر انگیزه خهدمتی  

( در پژوهشی با عنوان بررسی نقش رهبهری فرمانهدهان و   1324تأثیر یکسان دارند. حسینی )

نگیههز  کارکنههان نیههروی انتظههامی شهرسههتان همههدان نتیجههه گرفتههه اسههت کههه مههدیران در ا

نماینهد و   فرماندهان و مدیران در قلمرو پژوهش عموما  از سبک رهبری آمرانهه اسهتفاده مهی   

 بین سبک رهبری فرماندهان و مدیران با انگیز  کارکنان رابطه معنادار وجود دارد. 

سی عوام  درون سهازمانی مهؤثر بهر انگیهزه     ( در پژوهشی با عنوان برر1324فر ) صمدی

ههای شهرسهتان دماونهد نتیجهه گرفتهه اسهت کهه انگیهزه خهدمتی           خدمتی کارکنان کالنتری

هها، عملکهرد    تر از حد متوسط است و بین شرایط کهار اجرایهی در کالنتهری    کارکنان پایین

ن در مدیران و فرماندهان، رضایت از خدمت شیفتی، وضهعیت معیشهت و موقعیهت کارکنها    

داری وجهود دارد. خهو     ها و متغیر وابسته یعنی انگیزه خدمتی کارکنان رابطه معنا کالنتری

وری  ( نیز در پژوهش خود با عنوان بررسی عوامه  روانشهناختی مهؤثر بهر بههره     1329خلق )

معنها و   هنجاری، بهی  قدرتی، بینیروی انسانی در ناجا نتیجه گرفته است که بین پنج عام  بی

وری نیهروی کهار رابطهه معنهادار و      بودن کار، احساس انزوا و بیزاری از خود، و بهرهمفهوم 

 معکوس وجود دارد. 

( در پلیس شههری آنتهاریو کانهادا    2004نتایج پژوهشی که توسط جامرا  و آورهات )

نفر از کارکنان انجام شهد، نشهان داد افهرادی کهه شهغ  آنهها اهمیهت بیشهتری          236بر روی 

شغلی باالتری برخوردار بودند. در این پژوهش به ترتیهب بهاالترین نمهره     داشت از رضایت

متعلق به افسران تحقیق سپس مدیران و کمترین نمره مربوط به گروه گشهت بهود. همچنهین    

مشخص شد که مأموریت سازمانی با رضایت شغلی رابطه معکوس دارد، اما سهن، درجهه و   

( در بررسی عوام  تأثیرگذار 2002) 1ند. ایگونها با رضایت شغلی رابطه نداشت سایر ویژگی

نتیجهه گرفتهه اسهت کهه     « آبوجا»بر انگیز  کارکنان اداره مرکزی پلیس نیجریه معروف به 

دستمزد به طور آشکاری روی وضعیت شغلی کارکنهان پلهیس نیجریهه تهأثیر مسهتقیم دارد.      

                                                            
1- Igun 
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ین ارتبهاط دقیقهی   دهد. همچنه  یعنی افزایش حقوق عملکرد آنان را به سمت مثبت سوق می

بین ارتقای کارکنان و وضعیت شغلی کارکنان پلیس نیجریه وجود دارد. اعطا مناسب درجه 

 برد.  و شغ  انگیزه آنان را باال می

مطالعه انجهام شهد،    200از بررسی  1625در فراتحلیلی که توسط فراید و فریس در سال 

ادراک شهده شهغ  وجهود دارد،    های واقعهی   دهد که یک رابطه مثبت میان ویژگی نشان می

هههای شههغ  بهها خشههنودی و عملکههرد رابطههه دارد. امهها در ایههن تههأثیر، همههه  همچنههین ویژگههی

وری بیشتر به هویت کار و بازخورد مربوط است. کاهش  ها مشابه نیستند. بهبود بهره ویژگی

ا کیبت با تنوع مهارت، اهمیهت کهار، اختیهار و بهازخورد مهرتبط بهوده اسهت. بهازخورد تنهه         

(. 1325ویژگی بود که با دو عام  خشنودی شغلی و عملکهرد شهغلی پیوسهته بهود )مههداد،      

ههای شهغ  بها میهزان انگیهز       ( در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین ویژگهی 1356پیری )

ههای شهغ  ههاکمن و     کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اسهتفاده از تئهوری ویژگهی   

رابطه معناداری بین تنهوع مههارت و انگیهز  کارکنهان وجهود       الدهام نتیجه گرفته است که

دارد، اما بین هویت شغ ، اهمیت شغ ، استقالل شغ  و بازخور شغ  بها انگیهز  کارکنهان    

 رابطه معناداری وجود ندارد.

شود اکثر تحقیقات انجام شده حول محهور عوامه  انگیزشهی    گونه که مشاهده میهمان

کههارکردی بههوده اسههت، لههیکن پیرامههون عوامهه  انگیزشههی در رفتههاری کارکنههان و از نگههاه 

های شغلی و سازمانی پژوهشی انجام نیافته است. این در حالی اسهت کهه عوامه     زیرساخت

ههای مختلهف دارنهد، چهرا کهه      ساختاری تأثیر بسزایی بر عملکرد و رفتار افراد در موقعیهت 

ول است. از سوی دیگر تهاکنون  ساختار مناسب زمینه ساز بروز و ظهور کارکردهای قاب  قب

توانهد  نیز هیچ پژوهشی در این زمینه در ناجها صهورت نگرفتهه اسهت لهذا ایهن پهژوهش مهی        

راهگشای زمینه توسعه یک نگاه جدید )ساختارگرا( به موضوع انگیز ، رضهایت شهغلی و   

 عملکرد کارکنان ناجا باشد.
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ار بها اهمیهت اسهت کههه    نیهروی انتظهامی جمههوری اسههالمی ایهران سهازمانی بهزر  و بسههی       

های متعهدد  ها و وظایف تأثیرگذاری در همه امور جامه دارد. این سازمان از بخشمأموریت

تهوان دریافهت کهه ارزیهابی از همهه ایهن       با وظایف متنوعی تشکی  شده است. به خوبی مهی 

های محوله به آن در این پژوهش امکهان پهذیر نخواههد بهود. بهه همهین       سازمان و مأموریت

ها به عنهوان یکهی از   کالنتری های مختلف این نیرو،  ، سعی شده است که از بین بخشدلی

های این سازمان که میزان اثربخشی آن به میزان قاب  ترین بخشترین و با اهمیتپر مخاطب

ای بر اثربخشی کار سازمان تأثیرگذار است، انتخاب شود. بر اساس آنچه ذکهر شهد   مالحظه

هها و انتظهارات جامعهه ارتقهاس     ها را در برآورده کردن خواستهند کالنتریتوانعواملی که می

رسد که عوام  اند. به نظر میدهند از دو منظر ساختاری و کارکردی مورد مداقه قرار گرفته

  انهد. از ایهن رو موضهوع اریهابی     انگیزاننده شغلی از نظر سهاختاری مهورد کفلهت واقهع شهده     

ههای شههر شهیراز در دسهتور کهار ایهن پهژوهش قهرار         النتهری های انگیزشی مشاک  کمؤلفه

 گرفت.

ههای انگیزشهی   هدف کلی از انجام این پژوهش ارزیابی وضهعیت مؤلفهه    :اهداف تحقیق

های شهر شیراز بود. در همین راستا، اهداف جزیی زیر مطهر  و پیگیهری   شغ  در کالنتری

 اند:شده

هههای شههیراز از دیههدگاه نتههریهههای انگیزشههی مشههاک  کالارزیههابی وضههعیت مؤلفههه (1

 کارکنان؛

های انگیزشی مشاک  های مختلف شغلی درباره مؤلفهمقایسه دیدگاه کارکنان گروه (2

 های شیراز؛  کالنتری

های انگیزشی مشهاک   های مختلف سنی درباره مؤلفهمقایسه دیدگاه کارکنان گروه (3

 های شیراز؛  کالنتری

-های انگیزشی مشاک  کالنتریدرباره مؤلفهمقایسه دیدگاه کارکنان متأه  و مجرد  (4

 های شیراز؛  
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ههای انگیزشهی   مقایسه دیدگاه کارکنهان بها درجهات نظهامی مختلهف دربهاره مؤلفهه        (7

 های شیراز؛  مشاک  کالنتری

ههای انگیزشهی مشهاک     مقایسه دیدگاه کارکنان با تحصیالت مختلف درباره مؤلفهه  (9

 های شیراز؛  کالنتری

ههای انگیزشهی مشهاک     کارکنان با سابقه کار مختلف دربهاره مؤلفهه  مقایسه دیدگاه  (5

 های شیراز.  کالنتری

 روش

ههای  کالنتری    های انگیزشی شغ  در وضعیت مؤلفهپژوهش حاضر با توجه به این که در 

جامعه آماری  است. پیمایشی -ارزیابی شده است، رو  تحقیق از نوع توصیفی شهر شیراز

نفهر بهوده    699که تعداد آنها برابهر بها    های شهر شیراز بودهان کالنتریتمامی کارکنشام  

-رو  نمونهه  نفر تعیهین شهد.   301است. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 

-ای و به صورت تصادفی است. طبقات مورد نظر در این نمونهه گیری تحقیق از نوع طبقه

معاونههان و کارشناسههان، کارکنههان کیرشههیفتی و ههها، رؤسههای کالنتههری گیههری عبارتنههد از:

 باشد.( می1به شر  جدول )کارکنان شیفتی که اطالعات آنها 

 
 های شغلی(: حجم نمونه )به تفکیک گروه0جدول 

 جمعیت نمونه جمعیت جامعه های شغلیگروه

 10 21 رؤسای کالنتری

 79 130 معاونان و کارشناسان

 72 117 کارکنان کیر شیفتی

 123 500 کارکنان شیفتی

 301 699 جمع
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( کهه  2002آوری اطالعات از پرسشنامه ارزیابی پتانسی  انگیزشی مشاک  واگنر )برای جمع

های شغلی هاکمن و الدهام ساخته شده اسهت، اسهتفاده شهد. بهرای     بر اساس تئوری ویژگی

ههای  بهین گویهه   سنجش روایی این ابزار با استفاده از رو  تحلی  گویه، ضریب همبستگی

هر مقیاس با نمره ک  مقیاس مربوطه محاسبه گردیهد کهه نتهایج آن بهه صهورت کمتهرین و       

 ( آمده است.2ها در هر مقیاس، در جدول )بیشترین ضریب همبستگی گویه

 طیف ضرایب همبستگی سؤاالت با نمره کل مقیاس مربوطه: 1جدول

 بازخورد شغلی استقالل شغلی هویت شغلی اهمیت شغلی تنوع مهارت 

 همبستگی
59/0-

41/0 
22/0-42/0 

56/0-

33/0 
21/0-26/0 50/0-25/0 

 001/0 001/0 001/0 001/0 001/0 سطح معناداری

 

برای محاسبه پایهایی ابهزار نیهز از رو  آلفهای کرونبهاف اسهتفاده شهد کهه ضهرایب آلفهای           

( مهنعکس  3در جهدول ) کرونباف نشانگر پایایی قاب  قبول پنج مقیاس پرسشنامه بهود. نتهایج   

 شده است.

 ها: ضرایب آلفای کرونباخ هر یک از مقیاس0جدول

 بازخورد شغلی استقالل شغلی هویت شغلی اهمیت شغلی تنوع مهارت 

 59/0 22/0 94/0 26/0 54/0 آلفای کرونباف

 

با هماهنگی به عم  آمده با فرماندهی محتهرم وقهت نیهروی انتظهامی اسهتان       ،با این توصیف

ههای شهیراز حضهور یافتهه و پهس از بیهان اههداف        فارس و اخذ مجوزهای الزم در کالنتری

 دقیقهه  20یور توزیهع و پهس از   ها بین کارکنان پاپژوهش و ارائه توضیحات الزم، پرسشنامه

های انگیزشی کارکنان متأه  و مجرد از آزمهون تهی   آوری گردید. برای مقایسه مؤلفهجمع

های مختلف شغلی، سنی، درجات نظامی، تحصیالت و سابقه مستق ، برای مقایسه در گروه

های انگیزشی کارکنهان  کار از رو  تحلی  واریانس ساده و به منظور مقایسه میانگین مؤلفه



 00بهار  ویژه نامه – شانزدهم سال –/   فصلنامه دانش انتظامی    051

است. الزم به ذکر اسهت در ایهن   استاندارد استفاده شده  tبا سطح کفایت مطلوب از آزمون 

(، به عنوان سطح کفایهت مطلهوب )سهطحی    Q3گیری )پژوهش، چارک سوم مقیاس اندازه

درصد از امتیاز مؤلفه مورد نظر تأمین شده باشد( مبنهای مقایسهه قهرار گرفتهه      57که حداق  

 است. 

 هایافته

دهد نشان می 4جدول شماره  های شیراز:انگیزشی مشاغل کالنتریهای وضعیت کلی مؤلفه

ها از نظر کارکنان، بهه طهور معنهاداری    های انگیزشی مشاک  کالنتریکه میانگین همه مؤلفه

 از سطح کفایت مطلوب باالتر است.
در مقایسه با سطح  هاکالنتریهای انگیزشی مشاغل میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه: 4جدول 

 (Q0کفایت مطلوب )

 سطح معناداری tمقدار  Q3 انحراف استاندارد میانگین انگیزشیهای مؤلفه

 -25/17 27/3 37/1 29/3 تنوع مهارت

001/0 

 -95/14 17/3 27/2 30/3 اهمیت شغلی

 -25/11 17/3 37/3 16/3 هویت شغلی

 -95/10 24/3 24/1 39/3 استقالل شغلی

 -25/12 24/3 12/4 37/3 بازخورد شغلی

 

هفای انگیزشفی مشفاغل    های مختلفف شفغلی دربفاره مؤلففه    کارکنان گروهمقایسه دیدگاه 

ههای انگیزشهی مربهوط بهه رؤسهای      باالترین میهانگین در تمهامی مؤلفهه     :های شیرازکالنتری

باشد و تفهاوت بهین ههیچ یهک از     کالنتری و کمترین میانگین مربوط به کارکنان شیفتی می

 نشان داده شده است: 7ها معنادار نیست. نتایج در جدول گروه
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 های مختلف شغلیبر حسب گروهها مشاغل کالنتریهای انگیزشی مؤلفه مقایسه: 5جدول

فه
مؤل

شی
گیز

ی ان
ها

 

 انحراف استاندارد میانگین
ی
زاد
ه آ
رج
د

 

ار 
قد
م

f
ی 
دار
عنا
ح م
سط

ری 
النت
 ک
ی
سا
رؤ

 

 و 
ان
اون
مع

ان
اس
شن
کار

یر  
ن ک
کنا
کار

تی
شیف

 

تی
شیف
ن 
کنا
کار

ری 
النت
 ک
ی
سا
رؤ

 

 و 
ان
اون
مع

ان
اس
شن
کار

یر  
ن ک
کنا
کار

تی
شیف

 

تی
شیف
ن 
کنا
کار

 

تنوع 

 مهارت
17/4 04/4 52/3 11/3 40/0 47/0 72/0 72/0 

265 

62/4 271/0 

اهمیت 

 شغلی
77/4 02/4 1/4 22/3 42/0 73/0 77/0 70/0 11/9 243/0 

هویت 

 شغلی
41/2 2 13/2 27/1 32/0 39/0 70/0 73/0 37/5 027/0 

استقالل 

 شغلی
52/2 49/2 93/2 25/2 72/0 74/0 71/0 77/0 14/7 233/0 

بازخورد 

 شغلی
92/2 42/2 27/2 13/2 79/0 72/0 50/0 99/0 22/4 471/0 

 
نگیزشفی مشفاغل   هفای ا هفای مختلفف سفنی دربفاره مؤلففه     مقایسه دیدگاه کارکنان گروه

ههای انگیزشهی بهه کارکنهان     باالترین میانگین مربوط در تمهامی مؤلفهه    های شیراز:کالنتری

سال  70تا  40سال سن و کمترین میانگین مربوط به کارکنان دارای بین  30تا  20دارای بین 

( 9ها معنادار نیسهت. نتهایج در جهدول شهماره )    باشد و تفاوت بین هیچ یک از گروهسن می

 نشان داده شده است:
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 های مختلف سنیبر حسب گروهها کالنتریمشاغل های انگیزشی مؤلفه مقایسه  :1جدول 

های مؤلفه

 انگیزشی

 انحراف استاندارد میانگین

درجه 

 آزادی
 fمقدار 

سطح 

 معناداری

 20بین 

 30تا 

 سال

 30بین 

 40تا 

 سال

 40بین 

 70تا 

 سال

 20بین 

 30تا 

 سال

 30بین 

 40تا 

 سال

 40بین 

 70تا 

 سال

 13/1 27/1 40/0 62/2 52/3 11/4 تنوع مهارت

262 

11/11 

927/0 

اهمیت 

 شغلی
67/3 29/3 02/3 42/0 73/1 12/1 37/10 

 14/12 02/1 39/1 32/0 27/1 13/2 97/3 هویت شغلی

استقالل 

 شغلی
49/2 22/2 62/1 72/0 14/1 09/1 22/11 

بازخورد 

 شغلی
42/2 27/2 13/2 79/0 29/1 02/1 11/6 

 
هفای  های انگیزشی مشفاغل کالنتفری  مجرد درباره مؤلفهمقایسه دیدگاه کارکنان متأهل و 

های انگیزشی مربوط به کارکنان مجرد و کمتهرین  باالترین میانگین در تمامی مؤلفه:  شیراز

ها معنادار نیسهت.  باشد و تفاوت بین هیچ یک از گروهمیانگین مربوط به کارکنان متأه  می

 ( نشان داده شده است:5نتایج در جدول شماره )
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 بر حسب وضعیت تأهلها مشاغل کالنتریهای انگیزشی مؤلفه مقایسه : 0جدول

 های انگیزشیمؤلفه
درجه  انحراف استاندارد میانگین

 آزادی
 tمقدار 

سطح 

 مجرد متأه  مجرد متأه  معناداری

 02/1 97/0 62/3 29/3 تنوع مهارت

266 

70/0 932/0 

 932/0 01/1 03/1 42/0 12/4 97/3 اهمیت شغلی

 411/0 72/0 22/0 32/0 36/4 01/4 هویت شغلی

 279/0 -21/0 12/1 72/0 27/4 92/3 استقالل شغلی

 722/0 70/0 27/1 39/0 21/4 52/3 بازخورد شغلی

 
انگیزشفی مشفاغل   هفای  مقایسه دیدگاه کارکنان با درجات نظامی مختلفف دربفاره مؤلففه   

داران و های انگیزشی مربوط به درجهباالترین میانگین در تمامی مؤلفه  های شیراز:کالنتری

هها معنهادار   باشد و تفاوت بهین ههیچ یهک از گهروه    کمترین میانگین مربوط به افسر جزس می

 نشان داده شده است: 2نیست. نتایج در جدول 
 بر حسب درجات نظامیها مشاغل کالنتریهای انگیزشی مؤلفه مقایسه : 1جدول 

های مؤلفه

 انگیزشی

 انحراف استاندارد میانگین
درجه 

 آزادی
 fمقدار 

سطح 

 داردرجه معناداری
افسر 

 ارشد

افسر 

 جزس

درجه 

 دار

افسر 

 ارشد

افسر 

 جزس

 27/1 07/1 40/0 42/2 43/3 19/4 تنوع مهارت

262 

11/11 277/0 

 559/0 37/10 03/1 03/1 32/0 03/3 55/3 20/3 اهمیت شغلی

 277/0 14/12 11/1 25/0 32/1 37/1 12/2 17/3 شغلیهویت 

استقالل 

 شغلی
42/2 30/2 42/1 72/1 04/1 29/0 22/11 599/0 

بازخورد 

 شغلی
32/2 20/2 02/2 79/1 25/0 27/1 11/6 277/0 

 
نگیزشففی مشففاغل هففای امقایسففه دیففدگاه کارکنففان بففا تحصففیالت مختلففف دربففاره مؤلفففه

ههای انگیزشهی مربهوط بهه کارکنهان      باالترین میانگین در تمامی مؤلفهه   های شیراز:کالنتری
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دارای مدرک دیپلم و زیهر دیهپلم و کمتهرین میهانگین مربهوط بهه کارکنهان دارای مهدرک         

 6ها معنادار نیست. نتهایج در جهدول   باشد و تفاوت بین هیچ یک از گروهلیسانس به باال می

 نشان داده شده است:

 بر حسب تحصیالتها مشاغل کالنتریهای انگیزشی مؤلفه مقایسه :0جدول

های مؤلفه
 انگیزشی

 انحراف استاندارد میانگین
درجه 
 آزادی

مقدار 
f 

سطح 
 معناداری

دیپلم 
و زیر 
 دیپلم

فوق 
 دیپلم

لیسانس 
 به باال

دیپلم 
و زیر 
 دیپلم

فوق 
 دیپلم

لیسانس 
 به باال

تنوع 
 مهارت

02/4 43/3 42/1 40/0 07/1 27/0 

262 

11/7 411/0 

اهمیت 
 شغلی

20/3 45/2 03/2 32/0 03/1 03/0 27/9 272/0 

هویت 
 شغلی

17/3 12/2 97/1 32/1 25/0 39./ 14/5 277/0 

استقالل 
 شغلی

42/3 30/2 62/1 72/1 04/1 29/0 02/6 552/0 

بازخورد 
 شغلی

32/3 20/2 72/2 79/1 25/0 27/0 11/9 277/0 

 
هفای انگیزشفی مشفاغل    مؤلففه مقایسه دیفدگاه کارکنفان بفا سفابقه کفار مختلفف دربفاره        

ههای انگیزشهی مربهوط بهه کارکنهان      باالترین میانگین در تمامی مؤلفهه   های شیراز: کالنتری

سهال   20سال سابقه و کمترین میانگین مربوط به کارکنان دارای بهیش از   10دارای کمتر از 

نشهان  10ها معنادار نیست. نتهایج در جهدول   تفاوت بین هیچ یک از گروهباشد و می  سابقه 

 داده شده است:
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 بر حسب سابقه کارها مشاغل کالنتریهای انگیزشی مؤلفه : مقایسه01جدول

های مؤلفه
 انگیزشی

 انحراف استاندارد میانگین
درجه 
 آزادی

 f مقدار
سطح 
کمتر از  معناداری

 سال10

 10بین 
 20تا 

 سال

بیش از 
20 
 سال

کمتر از 
 سال10

 10بین 
 20تا 

 سال

بیش از 
20 
 سال

 27/1 07/1 40/0 92/2 43/3 52/3 تنوع مهارت

262 

64/24 941/0 

اهمیت 
 شغلی

24/3 45/2 03/2 32/0 03/1 03/1 63/10 535/0 

هویت 
 شغلی

17/3 12/2 59/1 32/1 25/0 11/1 59/5 952/0 

استقالل 
 402/0 29/13 29/0 04/1 72/1 17/2 30/2 22/2 شغلی

بازخورد 
 220/0 24/15 27/1 25/0 79/1 62/1 20/2 57/2 شغلی

 

  گیرینتیجهبحث و 
-های انگیزشهی مشهاک  کالنتهری   های این تحقیق حاکی از آن است که میانگین مؤلفهیافته

توان گفت %( بوده است، از همین رو می57های شهر شیراز باالتر از سطح کفایت مطلوب )

های شهر شیراز در وضعیت مناسبی های انگیزشی مشاک  کالنتریهم اکنون وضعیت مؤلفه

قرار دارد. این بدان معنی است کهه در شهرایط کنهونی، پتانسهی  انگیزشهی الزم در مشهاک        

ها آمادگی مناسبی برای مح  خدمت کارکنان وجود دارد و از این حیث کارکنان کالنتری

رهبری )جهت دهی و انگیز ( فرماندهان خود دارند و در صورت تحقهق  پذیر  اقدامات 

این مهم، تال  مضاعفی برای موفقیت در کار خود مبذول خواهند داشهت. برخهی شهواهد    

ههای چشهمگیر نیهروی انتظهامی     تجربی موجود نیز بیش و کم مؤید این نکته است. موفقیت

-و امنیت عمومی، مبارزه بها شهرکت  شهرستان در خصوص مبارزه با موادمخدر، تأمین نظم 

 های هرمی و برخورد قاطعانه با مفاسد اجتماعی مؤید این مدعی است.  

های مختلهف شهغلی نشهان داد    های انگیزشی کارکنان بر حسب گروهمقایسه میزان مؤلفه    

ها مربوط به رؤسای کالنتری و کمترین میهانگین مربهوط   که باالترین میزان در تمامی مؤلفه

هها کالبها  افهرادی دارای سهابقه کهار بهاالیی در       باشد. رؤسای کالنتریبه کارکنان شیفتی می
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های الزم برای انجام درست و صحیح وظایف خهود  نیروی انتظامی هستند که هم از مهارت

های مختلف شایستگی و لیاقت خود را به اثبهات  برخوردار بوده و هم با شرکت در عملیات

ی دیگهر بها تفهویخ اختیهارات الزم از سهوی مهافوق، حیطهه وظهایف و         انهد. از سهو  رسانده

ای است که بتوانند حوزه استحفاظی تحت امر خود را به نحو احسهن  اختیارات آنان به گونه

باشهند. تأثیرگهذاری   گیهری بهاالیی دارا مهی   اداره نمایند لذا از آزادی عم  و قدرت تصمیم

اسهتحفاظی خهود از دیگهر عوامه  اثرگهذار در       مدیریت آنان بر نیروهای تحت امر و حوزه

باشد. از سوی دیگر کارکنهان شهیفتی بهه دلیه      افزایش انگیزه آنان در تصدی این پست می

باشهند. عهدم حضهور در کهانون     ها مینوع کار خود مجبور به پذیر  بسیاری از محدودیت

ت شخصی از دالیه   گرم خانواده، خستگی ناشی از فشار کار و عدم انجام بسیاری از امورا

توان به طور مستقیم باشد. در تأئید این یافته میهای انگیزشی شغ  در آنان میکاهش مؤلفه

( و نیز بهه  2002( و ایگون )2004(،  جامرا  و آورهات )1324به نتایج تحقیقات حسینی )

 .( اشاره نمود1356( و پیری )1625طور کیر مستقیم به نتایج تحقیقات فراید و فریس )

های مختلهف سهنی نشهان داد    های انگیزشی کارکنان بر حسب گروهمقایسه میزان مؤلفه

 30تها   20های انگیزشی، باالترین میانگین مربوط به کارکنان دارای بین که در تمامی مؤلفه

باشهد.  سهال سهن مهی    70تها   40سال سن و کمترین میانگین مربوط بهه کارکنهان دارای بهین    

سال سن با برخورداری از شادابی و انرژی جوانی تمایه  و انگیهزه    30تا  20کارکنان دارای 

بیشتری به کار داشته و درصدد آن هستند تا با انجام درست و صحیح وظایف محوله لیاقهت  

ههای  و شایستگی خود را به فرماندهان ثابت نمایند. اعتقاد به این نکته کهه بها اثبهات توانهایی    

بند و از اختیارات الزم برخوردار شوند، تمای  آنان بهه الگهو   خود قادر خواهند بود ارتقاس یا

گیههری از رؤسهها و پیشکسههوتان خههود را دوچنههدان خواهههد نمههود. ایههن در حههالی اسههت کههه 

باشهند نیهاز   ای در آسهتانه بازنشسهتگی مهی   سال سهن کهه بهه گونهه     70تا  40کارکنان دارای 

توان به طور کیر ید این یافته میکنند. در تأئچندانی به کسب موفقیت و شهرت احساس نمی
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(  اشهاره  2002( و ایگهون ) 1329(، خهو  خلهق )  1325مستقیم به نتایج تحقیقهات مهالکی )  

 نمود.

های انگیزشی کارکنان بر حسب وضعیت تأه  نشهان داد کهه در تمهامی    مقایسه میزان مؤلفه

ن میانگین مربوط به های انگیزشی، باالترین میانگین مربوط به کارکنان مجرد و کمتریمؤلفه

باشد. خطرات گونهاگونی کهه بها ماهیهت کهار کارکنهان خهدوم نیهروی         کارکنان متأه  می

انتظامی عجین شده است، سبب گردیده تا متأهلین نسبت به مجردین آینده نگری و احتیاط 

های صادقانه و خالصانه هیچ یهک از  عم  بیشتری داشته باشند لکن این موضوع نافی تال 

هایشهان نهدارد. همچنهین اکثهر     ه شاک  در نیروی انتظامی نیست و تأثیری بر فعالیهت دو گرو

های شهر شیراز کارکنان تهازه اسهتخدامی هسهتند کهه پیشهرفت      مجردین شاک  در کالنتری

باشهد. لهذا ایهن نکتهه نیهز در      ای از جمله عالیهق آنهان مهی   های حرفهشغلی و نی  به موفقیت

(، 1325ن اثرگذار است. این یافته بها نتهایج تحقیقهات مهالکی )    های شغلی آناافزایش انگیزه

 باشد.( همسو می1356( و پیری )1324صمدی فر )

های انگیزشی کارکنان بر حسهب درجهات نظهامی نشهان داد کهه در      مقایسه میزان مؤلفه

داران و کمتهرین میهانگین   های انگیزشهی، بهاالترین میهانگین مربهوط بهه درجهه      تمامی مؤلفه

ههای انگیزشهی کارکنهان بهر حسهب      باشهد. مقایسهه میهزان مؤلفهه    بهه افسهر جهزس مهی     مربوط

های انگیزشی، باالترین میانگین مربوط به کارکنهان  تحصیالت نشان داد که در تمامی مؤلفه

دارای مدرک دیپلم و زیهر دیهپلم و کمتهرین میهانگین مربهوط بهه کارکنهان دارای مهدرک         

های انگیزشی کارکنان بر حسب سهابقه  قایسه میزان مؤلفهباشد. همچنین ملیسانس به باال می

های انگیزشی، باالترین میانگین مربوط به کارکنهان دارای  کار نشان داد که در تمامی مؤلفه

سهال سهابقه    20سال سابقه و کمترین میانگین مربوط به کارکنان دارای بیش از  10کمتر از 

از سابقه کار بهاالیی برخهوردار هسهتند و یها بعضها       داران در نیروی انتظامی یا باشد. درجهمی

باشند. آنان با درک جایگاه سازمانی خود و اینکه کارشهان  دارای تحصیالت دانشگاهی می

کننهد و از تأثیرگهذاری    های سازمان چه ارتباطی دارد احسهاس موفقیهت مهی    با سایر فعالیت
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تهوان  فسهران جهزس نیهز مهی    شغ  خود بر زندگی یا کار دیگران واقف هستند. در خصوص ا

گفت آنان نیز در پی این هستند تها بها بهازخورگیری از فرمانهدهان و رؤسهای خهود بتواننهد        

عملکردهای مناسبی داشته باشند تا در بلندمدت بتوانند به جایگاه مورد نظر خود نائ  آینهد.  

ت کمتهر  هایی که به آنهان واگهذار شهده اسه    با وجود این، شرایط کنونی مشاک  و مسئولیت

برانگیزاننده بوده است. نتایج حاص  به طهور کیهر مسهتقیم بها نتهایج تحقیقهات خهو  خلهق         

 باشد.( همسو می1625(  و فراید و فریس )2002(، ایگون )1356(، پیری )1329)

ههای نظهامی و انتظهامی از سهه جنبهه منهابع انسهانی، ارتباطهات و         از سویی دیگر، سازمان

هها نیهز بهه    ها تفاوت دارند. منابع انسانی ایهن گونهه سهازمان   زمانفرهنا سازمانی با دیگر سا

دلی  اینکه مستق ، دارای اعتماد به نفس و عمدتا  درون گهرا هسهتند بها منهابع انسهانی سهایر       

دارد کهه  های نظهامی را بهر آن مهی   ها مدیران سازمانها فرق دارند. این گونه تفاوتسازمان

زمان خویش دقت الزم را مبهذول دارنهد و بهه نکهاتی کهه      نسبت به مدیریت منابع انسانی سا

های معمولی بایستی مدنظر قرار دهند، توجه کنند. آنان ناچار به اسهتفاده از  افزون بر سازمان

ههای مناسهب   افراد تعلیم دیده و با انگیزه هستند، عالوه بر آموز  نیهروی انسهانی، از رو   

رو  گهرد  شهغلی اسهتفاده کننهد تها ضهمن        های نیروی انسانی از جملهه توسعه توانمندی

(. 1327توسعه دید کارکنان، باعث ایجاد تنوع و تقویت روحیه کاری آنان گردند )مقیمی، 

ای طراحهی شهود کهه ههم از لحها       ههای شهغلی بهه گونهه    در عین حال باید مشاک  و رویهه 

ز  و خودفرمهانی  ساختاری پتانسی  انگیزشی الزم را در افراد ایجاد نماید و هم زمینهه انگیه  

 آنان را فراهم آورد.

مسئولیت به  -از سوی دیگر، تفویخ اختیار متناسب و ایجاد یک زنجیره کارآمد اختیار

خصوص در یک سازمان انتظامی، بسیار ضروری است چهون نیهروی پلهیس بهه طهور دائهم       

د کند، از سهویی بهه منظهور ایجها    های مختلف مأموریتی است که ایجاب میدرگیر عملیات

پویایی و چاالکی در کار اختیار مناسب تفویخ گردد و از سوی دیگر بهه منظهور انتظهام و    

کنترل امور متناسب با اختیار تفویخ شده، مسئولیت خهواهی شهود. بهه عهالوه بها توجهه بهه        
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هها کهه   ها و شرایط و فضای خاص سازمانی و کهاری حهاکم در ایهن گونهه سهازمان     ویژگی

د کارکنهان واقعها  خواههان آننهد کهه در اختیهارات مهدیریتی و        عمدتا  سلسهله مراتبهی هسهتن   

خواهنهد در نگهاه محهیط، همکهاران و     مهی     باالخص اجرایی )عملیاتی( سهیم باشند. آنهان  

 (.1355های خود جلهب کننهد )هیهوز،    ها را به سوی شایستگیجامعه خود مهم باشند و نگاه

-های آن با ردهشود که رتبههای فنی ایجاد میبندی دیگری با رتبهدر ساختار دوگانهه، رده

ای را تشهکی   های فنی، یک رده حرفهبندی مدیریتی سازمان، هم تراز است. هریک از رتبه

بنهدی  ههای مشهابه در رده  دهند که از حق نظارت، اختیار و حقوق و مزایایی برابر با رتبهه می

 (.1359مدیریت برخوردار است )جین، 

های نظامی، هرچه تنوع، اسهتقالل عمه ،   های شغ ، در طراحی شغ گیبنا بر نظریه ویژ

بازخور و نیز هویت کار بیشتر باشد، رضایت شهغلی بیشهتر خواههد بهود. بهه عبهارت دیگهر،        

بهترین شغ  آن است که به صورت متنوع، بها هویهت و پراهمیهت طراحهی شهود و بهه فهرد        

یجه انگیزه فرد، کیفیت و رضایت شغلی استقالل عم  در خور توجه و بازخور بدهد تا در نت

های شغلی سهطح  بر مبنای این تئوری هر چه ویژگی (.2006یابد )رابینز و جاج، افزایش می

جایی و تمای  به ترک سازمان یابد و میزان جابهباالتری داشته باشند، عملکرد افراد ارتقا می

زمانی کارکنهان نیهز اثرگهذار    های شغ  بر میهزان تعههد سها   چنین ویژگییابد. همکاهش می

 ویژگهی  و بینهی کننهده تعههد مسهتمر    شهغلی پهیش   اسهتقالل  و کار تنوع دو ویژگیاست. 

با توجه به نقش (. 1352)ایرجی راد، باشد تعهد هنجاری می کننده بینیپیش شغلی استقالل

زیهابی  های انگیزشی مشاک  در کیفیت رفتار و عملکرد کارکنان دارد، ارو تاثیری که مؤلفه

تواند اطالعات مفیدی در اختیار مدیران جههت  های انگیزشی مشاک  میمستمر میزان مؤلفه

-عات مهی شناخت شرایط و عوام  ایجادکننده انگیزه قرار دهد. شناخت حاص  از این اطال

مند مدیریت در خصوص ارتقای سطح انگیز  کارکنهان و بهه   نظام تواند مبنایی برای اقدام

 (.2006سطح کیفیت رفتار و عملکرد افراد فراهم آورد )هوی و میسک ، تبع آن بهبود 
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در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده و وضعیت کنونی نیروی انتظامی، راهکارههای  

 شود:  های شهر شیراز پیشنهاد میهای انگیزشی مشاک  کالنتریزیر جهت افزایش مؤلفه

 پلیس، کارشناسهان معاونهت     ا تجربهتشکی  کارگروه تخصصی متشک  از افسران ب

سازی ههر چهه   طر  و برنامه نیروی انتظامی و اساتید مجرب دانشگاه به منظور کنی

 های شغلی افراد؛بیشتر موقعیت

  ههای  موقعیت  استخدام و به کارگیری نیروهای جوان و تحصیلکرده دانشگاهی در

 شغلی کنی شده؛

 گیری از تجهیهزات پیشهرفته در   ری و بهرهآوهمگامی نیروی انتظامی با تغییرات فن

 های عملیاتی؛رده

 های مختلف شغلی و فرهنگی مربوط.آموز  مستمر کارکنان در زمینه 

 

 منابعفهرست 

های شغلی با رضایت شهغلی  بررسی ارتباط بین ویژگی(. »1352ایرجی راد، اسماعی  ) -

نامه کارشناسهی ارشهد،   ، پایان «کارکنان وزارت جهاد سازندگی )دفتر مرکزی تهران(

 دانشگاه عالمه طباطبایی.

کهاربرد منهابع انسهانی،     -(. مدیریت رفتار سازمانی2006بالنچارد، کنث؛ هرسی، پ . ) -

 (، تهران: انتشارات امیر کبیر.1326بند، علی )مترجم: عالقه

های شهغ  بها میهزان انگیهز  کارکنهان      بررسی رابطه بین ویژگی(. »1356پیری، ثریا ) -

، پایان نامهه کارشناسهی ارشهد، دانشهگاه آزاد اسهالمی      «دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 واحد کرمان.

(. مدیریت بر مدیریت ناپذیر، ترجمهه: دفتهر   1359جین، آر. کی؛ تریاندیس اچ. سی ) -

 مطالعات مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، تهران.
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انهدهان و مهدیران در انگیهز     بررسی نقهش رهبهری فرم  (. »1324حسینی، سید داود ) -

، پایان نامهه کارشناسهی ارشهد، دانشهگاه     «کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان همدان

 علوم انتظامی. 

وری نیهروی  شهناختی مهؤثر بهر بههره    بررسی عوام  روان(. »1329خو  خلق، وحید ) -

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی.«انسانی در ناجا

(. رفتهار سهازمانی، ترجمهه زارع، مههدی     2006ای )ز، استیون پی؛ جهاج، تیمهوتی  رابین -

 (، چاپ چهارم، تهران: انتشارات نص.1326)

 (. مدیریت رفتار سازمانی، چاپ نهم، تهران: انتشارات سمت.1325رضائیان، علی ) -

بررسی عوام  درون سازمانی مهؤثر بهر انگیهزه خهدمتی     (. »1324صمدی فر، محمود ) -

، پایان نامه کارشناسی ارشهد، دانشهگاه علهوم    «های شهرستان دماوندان کالنتریکارکن

 انتظامی.

بررسههی عوامهه  درون سههازمانی مههؤثر بههر انگیههزه خههدمتی  (. »1325مههالکی، اسههدا  ) -

، پایهان نامهه کارشناسهی ارشهد     «کارکنان فرماندهی انتظهامی اسهتان آذربایجهان کربهی    

 دانشگاه علوم انتظامی.

 (. مدیریت رفتار سازمانی، چاپ دوم، تهران: انتشارات ترمه.1320) مشبکی، اصغر -

(. سازمان و مدیریت، رویکردی پژوهشهی، چهاپ چههارم،    1327مقیمی، سید محمد ) -

 تهران: انتشارات ترمه.

شناسی صهنعتی/ سهازمانی، چهاپ ششهم، تههران: انتشهارات       (. روان1325مهداد، علی ) -

 جنگ .

آموزشهی؛ تئهوری، تحقیهق و عمه ، متهرجم: عبهاس       (. مدیریت 2006هوی، میسک  ) -

 (، ارومیه: انتشارات دانشگاه ارومیه.1326زاده، سید میر محمد )
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ها و واحدهای تحقیقهاتی، ترجمه: بوشههری، وری سازمان(. بهره1355هیوز، کمپانی ) -

علیرضا؛ ملکهی فر، عقی ، تهران: دفتر مطالعات مؤسسه آموزشهی و تحقیقهاتی صهنایع    
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خیز و احساس امنیت های جرمبا رویکرد کانون سنجی بین میزان تراکم جرمرابطه

 های شهریشهروندان در مقیاس محله

 شهرداری تهران( 4های انتخابی منطقه )مطالعه موردی محله

 .2سید اسماعیل موسوی ، 1دکتر اسماعیل غالمحسینی

 60/62/19 تاریخ پذیرش:   82/60/19تاریخ دریافت: 

 دهچکی

 به موازات رشد و توسعه با بروز انواع شهرهاکالن ویژه ه: شهرهای امروزی کشور بزمینه و هدف

ترین اند که این پدیده از مهمها مواجههای اجتماعی ازجمله گسترش روزافزون جرایم و بزهکاریناهنجاری

ان امر رابطه بین جرم و در بین متفکر. »است عوامل تهدیدکننده امنیت شهر و احساس ناامنی شهروندان

رو پژوهش حاضر با هدف از این« باشد.برانگیز در چند دهه اخیر میاحساس امنیت از موضوعات چالش

های احساس امنیت و مؤلفه های جرمبررسی روابط کمی و کیفی بین میزان وقوع جرم با رویکرد کانون

 پردازد.شهرداری تهران می 4شهروندان در مقیاس محله و در محدوده جغرافیایی منطقه 

پژوهش حاضر بر حسب هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش پیمایشی با رویکرد تحلیلی بوده و  روش:

های مکانی جرایم از مراکز برای گردآوری اطالعات، با اخذ داده های اسنادی و میدانی است.مبتنی بر یافته

خیز و همچنین های جرم( امکان شناسایی کانونGISی )انتظامی و استفاده از سیستم اطالعات جغرافیای

ای گیری طبقهبندی و تفکیک محالت براساس میزان تراکم جرم فراهم شد. سپس به روش نمونهپهنه

های انتخابی باتراکم جرم باال و تراکم جرم پایین توزیع ن محلهاپرسشنامه بین ساکن 484متناسب تعداد 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SPSSافزار آماری بااستفاده از نرم آمدهگردید و اطالعات بدست

های با تراکم دهد در مقایسه کیفیت میزان احساس ناامنی بین محله: نتایج نشان میگیریها و نتیجهیافته

 شده، محاسبه داریگردد با درنظر داشتن معنیجرم باال و تراکم جرم پایین، تفاوت چشمگیری مشاهده می

درصد اظهارنظر کرد در مقیاس  99توان با اطمینان است می ترکوچک 11/1 آلفای درسطح داریامعن که از

 .استمحله رابطه بین این دو متغیر قوی و از نوع معکوس 

 

 شهرداری تهران 4خیز، احساس امنیت، منطقه های جرمجرم، کانون:  کلیدی واژه های

                                                            
 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین )ع( - 1

 Email:mousavi248@yahoo.comکارشناس ارشد جغرافیا، دانشگاه جامع امام حسین )ع( )نویسنده مسئول(  - 2
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 مقدمه

 انواع با آنها، کالبدی فضاهای و جمعیت گسترش و زایشاف موازات به امروزی شهرهای

 ها و انواع جرایم مواجهناهنجاری پیش از ازجمله بروز بیش شهری هایآسیب مشکالت و

گرفته درخصوص میزان و  صورت تحقیقات (.61 ، ص1481 توکلی، و کالنتری) هستند

 هایویژگی دلیل به هامحدوده دهد برخی ازمکان بروز جرایم در سطح شهرها نشان می

 امکان آن، ناساکن اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، خصوصیات همچنین و و محیطی کالبدی

، 1)مگان برخوردارند بیشتری بزهکاری نرخ از د ودارن جرم وقوع برای بیشتری فرصت و

 و خطرترین کم دنبالبه عمومأ جرم ارتکاب برای ناهم مجرم طرفی ( از12، ص 2114

-می ایجاد هاییمحدوده یا هاکانون شهر سطح در بنابراین ؛هستند هافرصت ترینمناسب

 جرایم تعداد که طوری به ندهست دارا را هافرصت بیشترین مجرمانه اهداف جهت که شوند

 هامحدوه این به اصطالحأ دهد؛می نشان را بیشتری نرخ هامحدوده سایر به نسبت آن در

 در جرایم وقوع تمرکز(. 89 ، ص1481 کالنتری،) شوداطالق می «خیزجرم هایکانون»

 شعاع تحت را شهروندان امنیت شهر، سطح در جرم هایکانون گیریشکل و هاحوزه این

     .دشومی شهر سطح در ناامنی گسترش به منجر و داده قرار

 افزایش جرم و ناهنجاری اجتماعی و پیامدهای ناشی از آن ازجمله ناامنی در عصر    

کنونی به یک ویژگی عمومی کالنشهرها در جهان تبدیل شده است. در تهران آمارها نشان 

داری بین مناطق مختلف و ماهیت و تکرار جرایم وجود دارد در  ادهد که رابطه معنمی

تری های مساعدزمینه   برخی از مناطق تهران به دالیل اجتماعی و اقتصادی و حتی فعالیتی،

(. از این دست مناطق، 4، ص1481و تشدید ناامنی وجود دارد )رضوان، برای بروز جرایم 

بافت  بودنن هایی چون همگنشهرداری تهران است که به دلیل داشتن ویژگی 4منطقه 

های خاص، وجود های اجتماعی در محدودهناهنجاریاقتصادی آن، وجود  -اجتماعی

رایم و ناامنی شهری در وضعیت ها، از نظر وقوع جپذیر در برخی از محلهاقشار آسیب

                                                            
1  .  Meagan 
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های شهری بخش تفکیک ناپذیر حیاتی کلی از آنجا که مناطق و محلهمناسبی قرار ندارد. 

شهر با نگاه جزیی مورد  شهر است، ضروری است تا موضوع امنیت شهروندان در این کالن

ی تهران شهردار 4رو پژوهش حاضر در محدوده جغرافیایی منطقه از اینتوجه قرار بگیرد. 

در مقیاس »های انتخابی صورت گرفته است تا به سواالت زیر پاسخ دهد: و از بین محله

خیز بودن محله و  احساس امنیت )امنیت اجتماعی، امنیت مالی، ای بین جرممحله چه رابطه

اش وجود دارد؟ و تراکم وقوع جرم در یک محله با ساکنانامنیت جانی و امنیت نوامیس( 

از احساس امنیت شهروندان را تحت تاثیر قرار  بیشتر کدام مؤلفه های جرمنونرویکرد کا

نظر به»های ذیل مطرح شد: در راستای پاسخگویی به سواالت پژوهش فرضیه «دهد؟می

امنیت شهروندان رابطه خیز و میزان احساسهای جرمرسد در مقیاس محله بین کانونمی

، متناسب با نوع ساکناناحساس ناامنی  هایرسد میزان مؤلفهنظر میداری وجود دارد؛ بهامعن

شناخت و تبیین هدف از انجام این پژوهش  «و میزان جرایم ارتکابی همان محله باشد.

در  نابراحساس امنیت ساکن تهرانشهرداری  4 خیز منطقههای جرمتاثیرات امنیتی کانون

 .استمقیاس محله 

تجربی مطالعات در زمینه میزان جرم احساس امنیت نشاان  بررسی پیشینه  : پیشینه پژوهش

عنوان شاخصای  های اخیر برخی از محققان نوع و میزان جرایم ارتکابی را بهدهد در سالمی

( با در نظار گارفتن   1999و همکارانش )1اند. شوویتزربرای سنجش میزان امنیت بکار گرفته

قی مانند مصارف مساکرات در خیاباان و    نوع جرم از قبیل انواع رفتارهای ضد اخال 11نرخ 

بلاو    44 سااکنان قاپی و انواع سرقت به مقایسه میزان احساس امنیات  حمله به افراد، کیف

( نیز با اساتفاده  1999) 2شهری و بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت آنها پرداختند. بدوی

رسای خصوصایات   از نرخ جرم سرقت منزل )به عنوان شاخصای بارای میازان امنیات( باه بر     

                                                            
1. Schweizer 

2. Badawy  
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( باا مقایساه وضاعیت فیزیکای دو     2112) 1کالبدی سه محله با نرخ جرم باال پرداخات. برتاو  

قاپی، سارقت و ...( میازان   طلبانه: کیفمحله با تفاوت محسوس در نرخ جرم )جرایم فرصت

های دیگاری باا موضاوعات مشاابه     همچنین پژوهش .دکرامنیت در این دو محله را بررسی 

 1، فااروق 1999درساال   4، باساانس 1998در سال  4، سرپاس1991در سال  2توسط کورکیان

 صورت گرفته است. 2111در سال  1و بیکر 1999در سال 

ای در ارتباط با جرم و احساس امنیت شهروندان در داخل کشور تحقیقات پراکنده    

ای به قاله( در م1481مدیری )شود. صورت گرفته که در ادامه به برخی از آنها اشاره می

 شهری فضای 14در « شهر عمومی در فضاهای امنیت احساس و خشونت جرم،»بررسی 

 جرم که دهدمی نشان این محقق هایپرداختند. یافته تهران شهر شهرداری 12 و 11 مناطق

 امنیت احساس کاهش و شهری فضای در مردم حضور تواند مانعمی خشونت از بیش

دهد. احمدی، نمی نشان خشونت و جرم با قوی بطةرا امنیت همچنین احساس گردد.

ترس از جرم در مناطق جرم خیز شهر »( در پژوهشی با عنوان 1488سروش و افراسیابی )

پرداختند. نتایج این  آن با مرتبط ایمحله و فردی عوامل و جرم از ترس به بررسی« شیراز

 و داشته جرم از ترس با داریمعنا رابطه جنسیت فردی، متغیرهای تحقیق نشان داد که میان

 فردی )سن، متغیرهای اند. سایر گزارش کرده زنان از بیش را جرم از ترس مردان

 جرم از ترس با معناداری مسکونی( رابطه منزل مالکیت و درآمد قومیت، تحصیالت،

 محله، به دلبستگی نزاکتی،بی ازجمله محله، به مربوط متغیرهای دیگر سوی از .اندنداشته

دارند.  رابطه جرم از ترس معناداری با شکل به محله در جرم در  و محله یفیتک

                                                            
1. Barreto  

2. Kevorkian  

4. Serpas  

4. Bassanese  

1. Farood  

1. Baker  
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« شهری فضاهای در جرم از ترس و زنان»( در مقاله تحت عنوان 1481خواه و ربیعی ) علی

 44 ،حد زیاد در زنان درصد 48 حدود در بین زنان شهر تهران به این نتایج دست یافت که

 جرائم تهدید نسبت به شهری فضاهای در کم حد در درصد 19 و متوسط حد در درصد

 .نگرانی هستند و ترس دچار

شناسایی و ثبت شمار جرایم در یک زمان و : به 1میزان جرم   :مفاهیم و مبانی نظری

 (.112، ص1461شود )ساروخانی، مکان معین، میزان جرم اطالق می

 آن در بزهکاری ه میزانک است جغرافیایی محدوده یا مکان : یک2خیزهای جرمکانون

خیابان  چند محله، یک شهر، یک از بخشی تواندمی مکان این حدود باالست. بسیار

تعریف  در نیز برخی باشد. مسکونی مجتمع یک یا خانه یک است ممکن حتی و مجاور

 بینی،پیش قابل زیاد جرم تعداد با کوچک هایمکان معادل را آن «خیزجرم هایکانون»

 (.4، ص 1998، 4اند )تایلردانسته زمانی یکساله یدوره کی در حداقل

باشد. این اجتماعی است که دارای ابعاد گوناگونی می -شناختیپدیده روان 4احساس امنیت

های عینی و اکتسابی )مستقیم و غیرمستقیم( افراد از شرایط و اوضاع احساس ناشی از تجربه

کنند. در های گوناگون آن را تجربه میتمحیط پیرامون است که افراد مختلف به صور

های مشروع خود واقع حالتی است که افراد جامعه هراس و بیمی نسبت به حقوق و  آزادی

  (.14، ص 1488نداشته و به هیچ وجه حقوق آنان به مخاطره نیافتد )بیات، 

ند از: ا رود عبارتهایی که برای سنجش احساس امنیت بکار میترین عوامل و مؤلفه مهم

 امنیت اقتصاد عمومی، امنیت اقتصاد فردی، امنیت نوامیس، امنیت اجتماعی و امنیت جانی.  

 

                                                            
1. Crime rate 

2. Hotspots, Hot Crime Spots, Crime Genrators 

4. Taylor 

4. Secure Feeling 
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 (910، ص9921)منبع: دالور و رضایی  های احساس امنیت: مؤلفه9نمودار 

 

الزم به ذکر است که در این پژوهش با درنظر داشتن موضوع پژوهش )رابطه بین میزان 

رم و احساس امنیت شهروندان( و مشورت با تعدادی از صاحبنظران، اساتید تراکم ج

اقتصاد عمومی و اقتصاد فردی باهم ادغام  هایمؤلفهباتجربه و نیروهای نظامی و انتظامی، 

 ودر قالب یک متغیر امنیت مالی مورد سنجش قرار گرفته است.

یابی پدیده احساس امنیت از ن سه رویکرد نظری عمده را در تجزیه و تحلیل و علتقامحق

های پذیری، اعم از آسیب«پذیریآسیب»اند. اولین آنها با عنوان یکدیگر متمایز کرده

، اعم «1تجربه جرم»شود. رویکرد دوم، عنوان شناختی و اقتصادی شناخته میفیزیکی، روان

تماعی و یا رسانه( های اجاز مستقیم )به عنوان قربانی( و غیرمستقیم )از طریق دوستان، تماس

را با خود دارد. و رویکرد سوم بر محیط اجتماعی و فیزکی محلی به عنوان منابع احتمالی 

های فیزیکی و فقدان انسجام اجتماعی به عنوان منبع احساس ناامنی )مانند تاکید بر آشفتگی

 (. 14، ص 1481احساس ترس و ناامنی( متمرکز است )حسینی، 

تر کردن تعامل خود با محیط، معموأل افراد برای سادهجرم:  احساس امنیت و ترس از

گیرند؛ فرضیاتی چون در معرض خطر هایی را در مورد محیط اطراف خود در نظر میفرض

اند؛ دادن کنترل بر موقعیت محیط که در حس اضطراب افراد دخیلبودن و حس از دست

    (. ترس از جرم 11، ص1999، 4شود)ایورتاطالق می« 2ترس از جرم»به این وضعیت 

                                                            
1. Victim experience     

2. Fear of crime   

4. Ewert  

 های احساس امنیتلفهؤم

 عمومیامنیت اقتصاد 

 

 

 امنیت اقتصاد فردی

 

 

 امنیت  نوامیس

 

 

 امنیت اجتماعی

 

 

 امنیت جانی
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تواند به اندازه واقعیت جرم روی استفاده افراد از فضا مؤثر باشد. این حس به میزان می

ها شود. ترس از جرم بر احساس امنیت شهروندان از مکانمختلفی برای هر فرد تجربه می

کوسکال و طور که خصوصیات مکان بر احساس امنیت افراد اثر دارد )اثرگذار است، همان

یابد، (. وقتی ترس خیلی شدید باشد، کیفیت زندگی در محله تنزل می2111، 1پین

کنند و کنترل و از نظارت غیر رسمی بر ها حبس میشهروندان خود را در پشت دیوار خانه

شود شود. همین موضوع منجر به افزایش خظر قربانی شدن میفضاهای عمومی کاسته می

 .(1981، 2)الورکس و لویس

 و جرم با سو یک از شهری فضای در امنیت مفهومفضای شهری و احساس امنیت: 

 کندمی پیدا شدن ارتباط واقع دیدهبزه از ترس و دیدهبزه مفهوم با دیگر سوی از

 احساسات بر تأثیرگذار عوامل جمله از شهر فضایدر واقع  .(14، ص 1481)مدیری، 

 اجتماعی و فیزیکی فضای در که افرادی اشد،بمی آنان احساس امنیت ویژه به افراد

 را باالیی امنیت احساس ضریب اطرافشان محیط بودنایمن لحاظ به برندسر میبه سالمی

 که است هایینظمیبی و اختالالت از آکنده اطرافشان فضای که کسانی دارند به نسبت

 امنیت احساس بضری و دشومی روانشان و جسم در ناامنی آمدن احساس وجودبه باعث

  .(1481همکاران،  و دهد )احمدیمی کاهش را آنان

-در زمینه میزان استفاده عمومی از فضاهای شهری، عموم مردم اغلب از جاهایی دوری می

دیدن و به طور کلی ناامنی دارند و در کنند که احساس در معرض درخطربودن و آسیب

کند و گرچه ممکن است در ابتدا تر میدفاعها را مترو  و بیتدریج این محیطاین امر به

های مجرمانه و استفادههای مستعد برای سوءاند، به تدریج محیطاین مناطق واقعأ ناامن نبوده

( از این 1966) 4پردازان از جمله اسکار نیومنشوند. برخی از نظریههای نامناسب میفعالیت

                                                            
1. Koskela & Pain  

2. Lavrakas & Lewis  

4. Newman   
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 (.11، ص 1488، رفعیان و ضابطیان بمانیان،) کنندیاد می« دفاعفضاهای بی»فضاها به عنوان 

های شهری را در ارتباط یکی از مؤسسان مکتب شیکاگو، پیدایش ناهنجاری 1ازرا پار 

مستقیم با فضای زندگی شهری و آماده بودن بسترهای عمومی و اجتماعی آن برای تحقق 

عی بلندپروازی و حرکت بیند که از نظر عامالن آنها نوها و امیالی میآن دسته از خواسته

 (.91، ص 1468برای دستیابی به زندگی ضروری یا رفاه بیشتر است )موسوی، 

، 2«شرمن» توسط بار خیز اولینجرم هایکانون اصطالح : خیزجرم هایکانون

شناسی مکانی جرم بوده مطرح شد که مبتنی بر سبب 1989 سال در 4«برگر» و 4«گارتین»

 کل از زیادی سهم که است معینی و مشخص هایمحدوده خیزجرم هایکانون است.

است )به نقل از کالنتری،  جای داده خود در را مطالعه مورد محدوده کل در جرایم

ها یا نقاط خاصی از شهر به (. بر مبنای این تئوری، برخی محدوده66، ص 1481توکلی، 

که  استاد زیادی جرم دلیل وجود برخی عناصر کالبدی، اجتماعی و اقتصادی دارای تعد

 ها و نواحی حاشیههای حمل و نقل و برخی گذرگاهها و ایستگاهفضاهای شهری نظیر پایانه

(. بر اساس این رویکرد، فضاهای 26، ص1989شهر، دارای این ویژگی هستند )شرمن 

 .توانند بر میزان و شدت و ضعف جرایم تاٌثیر بگذارندشهری می

 روش 

هدف از نوع کاربردی است و به لحاظ روش پیمایشی با رویکرد پژوهش حاضر بر حسب 

منظور شناخت دقیق و توصیف به های اسنادی و میدانی است.تحلیلی بوده و مبتنی بر یافته

شهرداری تهران، اطالعات  4خیزی در سطح محالت منطقه وضعیت بزهکاری و جرم

قاپی، سرقت به شامل کیف)مکانی مربوط به مصادیق جرایم ارتکابی مرتبط با سرقت 

                                                            
1. Park   

2. Sherman   

4. Gartin   

4. Buerger   
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( و مواد مخدر عنف، سرقت منزل، سرقت مغازه، سرقت خودرو و سرقت موتور سیکلت

( در محدوده مورد شامل توزیع و عرضه، حمل، خرید و فروش، سوء مصرف و نگهداری)

(، بر اساس مجوزهای صادره 29/12/1489تا  1/1/1489) ساله مطالعه، طی دوره زمانی یک

یصالح و با مراجعه به پایگاه چهارم پلیس آگاهی و پلیس مبازره با مواد مخدر از مراجع ذ

 با مطالعه این اطالعات پایگاه داده مکانی به منظور تهیهده است. شتهران بزرگ اخذ 

د. سپس با استفاده از روش تخمین شفراهم   GISهای موردنظر در محیط نرم افزاری نقشه

های بزهکاری به صورت برای به تصویر کشیدن داده ترین روشکه مناسبتراکم کرنل 

خیز در انطباق با های جرمبندی محدودهو پهنه های جرم؛ شناسایی کانونسطح پیوسته است

های مربوط به احساس امنیت شهروندان با استفاده از همچنین داده محالت صورت گرفت.

-های مورد بررسی جمعاکن محلههای منتخب سابزار پرسشنامه و توزیع آن در بین نمونه

به روش  SPSS 19افزار آماری های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرمد. دادهشآوری 

 آزمون از استفاده با متغیرها بین موجود متغیره مطالعه روابط دو تحلیل و تجزیه

 مورد بررسی قرار گرفتند. والیس آزمون کروسکال و اسمیرنف -کولموگروف

 11: جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه شهروندان با سنین باالتر از اریآم ۀجامع

پارس شرقی، جوادیه  پارس غربی، تهران سال بودند که در یکی از شش محله تهران

-شهرداری تهران زندگی می 4پارس، خا  سفید، حکیمیه و پاسداران در منطقه  تهران

-باشد. بهها بر اساس میزان تراکم جرم میحله. انتخاب ماستنفر  264418کردند و بالغ بر 

)غربی، شرقی و جوادیه( و خا  سفید دارای نرخ جرم  1پارس طوری که چهار محله تهران

 ند.هستباال و دو محله حکیمیه و پاسداران دارای نرخ جرم پایین 

                                                            
، خود به سه محله مجزا تهرانپارس غربی تهرانپارس 4براساس تقسیمات رسمی شهرداری منطقه  1486محله تهرانپارس در سال  -1

عنوان محالت با تراکم شرقی و جوادیه تهرانپارس تقسیم شد، که در این پژوهش هر سه محله یکجا و تحت عنوان تهرانپارس و  به

 اال مورد بررسی قرار گرفتند.جرم ب
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حجم نمونه دراین پژوهش بر اساس فرمول کوکران گیری: نمونه روش و نمونه حجم

ها در هر محله نامهه شده است و سپس با توجه به جمعیت محالت، تعداد پرسشمحاسب

نفر 264418سال که بالغ بر  11 آماری جمعیت باالی ةمشخص شد. جمعیت جامع

سفید مورد، خا  244د که از این تعداد، محله تهرانپارس شنمونه انتخاب  484، 1باشد می

ها را در بر دارند. انتخاب ورد از پرسشنامهم 41مورد و پاسداران  11مورد، حکیمه  18

 ای متناسب و تصادفی انجام شد.ها به شیوه طبقهنمونه

ای لیکرت : برای ارزیابی نظرات پاسخگویان مقیاس پنج گزینههامحاسبه شاخص ۀنحو

گویه )یا 11منظور سنجش میزان امنیت اجتماعی در سطح محالت انتخاب شده است. به

رفته شده است و از پاسخگویان خواسته شده است تا نظر خود را نسبت شاخص( در نظر گ

ای کامأل شان در قالب یک طیف پنج گزینهها در محله زندگیکاهش یا افزایش این گویه

ها بدین گذاری پاسخنمره ۀموافق، موافق، تاحدی، مخالف و کامأل مخالف بیان کنند. شیو

، گزینه تاحدی 4، گزینه موافق نمره 1موافق نمره صورت بوده است که برای گزینه کامال 

اختصاص یافت. برای سنجش  1و گزینه کامال مخالف نمره  2، گزینه مخالف نمره 4نمره 

شرایط و  عنوانگویه )و هر گویه به 14و  8، 11متغیر امنیت مالی، جانی و نوامیس به ترتیب 

اند( درنظر گرفته شده است. مواجه آنها با روزمره هایفعالیت افراد معموأل در که موقعیتی

میزان ترس و نگرانی شما ناشی از سرقت »بدین صورت ابتدا در قالب یک سوال کلی که 

تان های مطرح شده در محله زندگیتان در موقعیتاموال، تعرض جانی و تعرض به نوامیس

زان ناامنی خود را ها میدهنده با انتخاب یکی از گزینهآغاز شده و سپس پاسخ «چقدر است

کند )یک به معنای ناامنی خیلی کم روی مقیاسی که از یک تا پنج ادامه دارد، مشخص می

 ناامنی خیلی زیاد است(.  ۀدهندو پنج نشان

 

                                                            
 1481طبق سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار  ایران سال  -2
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 هایافته

طور که قبال اشاره شد همان: خیز به تفکیک محالتهای جرمبندی کانونشناسایی و پهنه

از روش تخمین تراکم  خیزهای جرمبندی محدودهپهنه و های جرمشناسایی کانونجهت 

یابی و هموارسازی پیوسته های درونکرنل استفاده شده است. این روش از جمله روش

است که تعداد نقاط جرم درون شعاع تعیین شده جستجو را با هم جمع کرده و سطح 

یع جرم در محدوده کند که نمایانگر حجم یا تراکم توزای ایجاد میهمواری و پیوسته

مورد مطالعه است. به کمک این روش سطح همواری از تغییرات در تراکم نقاط جرایم 

هایی از دهد بخششهر تهران ایجاد شد، نتایج نشان می 4مورد مطالعه در سطح منطقه 

ها نیز با منطقه از بزهکاری و تراکم جرم باالیی برخوردارند و متعاقب آن برخی از محله

های های آلوده و کانونبیشتری از وقوع جرم مواجه هستند و به عنوان محدودهتمرکز 

های دیگر از نظر ارتکاب بزهکاری تراکم اند و در نقطه مقابل بخشخیز شناسایی شدهجرم

 شود. های پا  محسوب میکمتری دارند و جزو محدوده

 

 
 هاکیک محلهشهرداری تهران به تف 4خیز منطقه های جرم:  کانون9شکل 



 19بهار  ویژه نامه – شانزدهمسال  -/   فصلنامه دانش انتظامی    928

پارس )شامل  سفید، محله تهران، در مقیاس محالت، محله خا 1بر اساس شکل 

شرقی و جوادیه( و محله شمیران نو از تراکم بزهکاری بیشتری  -پارس غربی تهران

ها خیز جرایم مورد بررسی این پژوهش در این محلههای جرمبرخوردارند و بیشترین کانون

های دیگر ازجمله حکیمیه، پاسداران حالی است که برخی از محله اند. این درشکل گرفته

منظور بررسی و مقایسه رابطه به     ها قرار دارند. ترین محدوده و ضرابخانه در زمره سالم

، 4محله منطقه  21بین میزان تراکم جرم در محالت با احساس امنیت شهروندان از بین 

نسبت به دیگر محالت با تراکم بزهکاری باالتری سفید که پارس و خا  های تهرانمحله

های جرم، جرایم مورد بررسی تشکیل شده اند و از طرفی هم بیشترین کانونمواجه بوده

ترین محالت محدوده مورد مطالعه  است و دو محله حکیمیه و پاسداران که در زمره سالم

 اند.هستند انتخاب شده

 1/41درصد از پاسخگویان مردان و  9/19ر نف 484از مجموع های توصیفی: یافته 

سال  41تا  21دهند. از نظر تفکیک سنی پاسخگویان، گروه سنی درصد را زنان تشکیل می

 41تا  41های سنی گروه    اند و درصد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده 4/26با 

و  1/14، 4/22، 4/21ب با سال و باالتر به ترتی 11سال و  11تا  41سال،  21تا  11سال، 

دهد، وضعیت تأهل پاسخگویان نشان می های بعدی قرار دارند. بررسیدرصد در رتبه 9/11

نفر )معادل  11درصد( متأهل، 12نفر )معادل  248درصد( مجرد، 1/42نفر )معادل  121

-بیدرصد( بر اثر فوت همسرشان   1/1نفر )برابر با  1همسر بر اثر طالق و درصد( بی9/4

درصد( بیشترین تعداد 1/41نفر )معادل  169باشند. از نظر وضع فعالیت، شاغلین با همسر می

درصد( از کمترین تعداد در بین پاسخگویان برخوردارند. 1/2نفر )معادل  8و محصلین با 

درصد دانشجو و 8/14درصد بازنشسته، 12دار، درصد پاسخگویان خانه9/11همچنین 

 1/41نفر( زیردیپلم،  61درصد ) 2/18بر حسب میزان تحصیالت   درصد بیکار هستند.1/6

نفر( لیسانس و  98درصد ) 1/21نفر( فوق دیپلم،  41درصد )12نفر( دیپلم،  121درصد )

 ند.هستنفر( دارای تحصیالت فوق لیسانس و باالتر  41درصد ) 6/11
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مربوط نتایج های متغیر احساس ناامنی: ی آماری و پراکندگی مؤلفههاشاخص

ها در محله   های متغیر احساس ناامنی به تفکیک های آماری و پراکندگی مؤلفهبه شاخص

بیان شده است که در ادامه به تشریح بیشتر هریک از این متغیرها پرداخته شده  1جدول 

 است.
 هاهای متغیر احساس ناامنی به تفکیک محلههای آماری و پراکندگی مؤلفه: شاخص9جدول 

های مولفه

س  احسا

 امنیت

شاخص های 

 آماری

 

 محله

 تراکم جرم پایین تراکم جرم باال

 پاسداران حکیمیه پارس تهران خا  سفید

احساس 

ناامنی 

 اجتماعی

 61/2 21/2 14/4 19/4 میانگین

 11/4 11/2 11/4 11/4 میانه

 649/1 819/1 864/1 181/1 انحراف معیار

 84 146 828 214 جمع نمرات

احساس 

 ناامنی مالی

 18/4 84/2 14/4 12/4 میانگین

 11/4 11/4 11/4 11/4 میانه

 621/1 912/1 814/1 691/1 انحراف معیار

 111 164 811 211 جمع نمرات

احساس 

 ناامنی جانی

 14/4 14/4 14/4 44/4 میانگین

 11/4 11/4 11/4 11/4 میانه

 991/1 114/1 144/1 141/1 انحراف معیار

 96 181 828 199 جمع نمرات

احساس 

ناامنی 

 نوامیس

 42/2 12/2 91/2 24/4 میانگین

 11/2 11/2 11/4 11/4 میانه

 924/1 144/1 981/1 141/1 انحراف معیار

 61 114 181 188 جمع نمرات
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های مؤلفه  سفید از بین های جدول فوق در محله خا : براساس یافتهسفیدمحله خاک

شود ساس ناامنی باالترین میزان احساس ناامنی مربوط به متغیر ناامنی اجتماعی میمتغیر اح

بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است. الزم  214و جمع نمرات  19/4که با میانگین 

ها نیز مشخص شده است بیشترین مقدار میانگین نمرات به ذکر است در مقایسه بین محلهبه

سفید تعلق دارد که این خود نشانگر وضع اجتماعی محله خا  متغیر احساس ناامنی

باشد. پس از متغیر ناامنی های اجتماعی در این محله مینامطلوب وجود ناهنجاری

( 44/4( و احساس ناامنی جانی )با میانگین 12/4اجتماعی، احساس ناامنی مالی )با میانگین 

 گیرند.  های بعدی قرار میتبه( در ر24/4و احساس ناامنی نوامیس )با میانگین 

دهد بیشترین میزان احساس ناامنی نشان می 1های جدول شماره : یافتهپارس محله تهران

 811پارس به متغیر احساس ناامنی مالی تعلق دارد که با مجموع نمرات  تهران ساکناندر بین 

راوانی و نوع وقوع رسد این مسئله با فنظر می هدرصدر قرار دارد. که ب 14/4و میانگین 

جرایم در این محله هماهنگی دارد. به عبارت دیگر وقوع باالی جرایمی مانند سرقت منزل، 

همراه دارد مزیت دیدگان بهپارس که خسارت مالی را بزه قاپی در محله تهرانمغازه وکیف

بر علت شده است. متغیرهای احساس ناامنی اجتماعی و احساس ناامنی جانی هر دو با 

و مجموع  91/2و احساس ناامنی نوامیس با میانگین  14/4و میانگین  828مجموع نمرات 

 پارس به همراه دارد. نمره کمترین احساس ناامنی را برای شهروندان تهران 181

های احساس ، مؤلفه1های آماری جدول شماره : بر اساس نتایج و شاخصمحله حکیمیه

باشد: رین میزان احساس ناامنی( بشرح زیر میامنیت در محله حکیمیه )برحسب باالت

(، احساس ناامنی مالی )با مجموع 14/4نمره و میانگین 181احساس ناامنی جانی )با مجموع 

( و 12/2نمره و میانگین  114(، احساس ناامنی نوامیس )با مجموع 84/2نمره و میانگین  164

( به ترتیب در اولویت اول تا  21/2 نمره و میانگین  146احساس ناامنی اجتماعی )با مجموع 

 چهارم قرار دارد.
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دهد متغیر احساس ناامنی نشان می 1: بررسی اطالعات جدول شماره محله پاسداران

)گزینه زیاد( بیشترین میزان ناامنی را برای  4و میانه  18/4، میانگین 111مالی با مجموع نمره 

ست که کمترین میزان احساس ناامنی به ا همراه دارد. این در حالیپاسداران به ساکنان

( تعلق دارد. احساس ناامنی جانی و 42/2و میانگین:  61ناامنی نوامیس )بامجموع نمرات 

های دوم و سوم قرار در رتبه 61/2و  14/4احساس ناامنی اجتماعی به ترتیب با میانگین 

 دارند.

 مورد مقیاس اینکه به باتوجه تحقیق، فرض هایآزمون انجام از قبل تحلیل استنباطی:

 هایویژگی هاداده تجمیع از پس مقیاس در این است، بوده لیکرت مقیاس پژوهش استفاده

-آزمون از توانمی   توزیع  بودننرمال درصورت لذا کند،می پیدا را ایفاصله مقیاس یک

 استفاده با تدااب منظور بدین معتبرترند، که دکر استفاده فرض آزمون برای پارامتریک های

 درجدول آن نتایج که گردید آزمون هاداده بودننرمال اسمیرنف -کولموگروف آزمون از

 .است آمده زیر

 (نرمالیته) اسمیرنوف -آزمون فرض کولموگروف : 8جدول 

 

ناامنی 

 ناامنی جانی ناامنی مالی اجتماعی

ناامنی 

 نوامیس

احساس مجموع 

 ناامنی

 484 484 484 484 484 تعداد

2891/4 میانگین  1121/4  4189/4  8118/2  1619/4  

96164/1 انحراف معیار  91211/1  16282/1  14414/1  91681/1  

Z  نمره  148/4  111/4  189/4  111/4  911/4  

داریمعنی  111/1  111/1  111/1  111/1  111/1  

 اهدهمش توزیع صورت آن در باشد، بیشتر 11/1 از داریمعنی مقدار چنانچه آزمون، این در

-دستبه توزیع یعنی. ندارد وجود دو این بین تفاوتی و است یکسان نظری توزیع با شده

 باشد، ترکوچک 11/1 از داریامعن مقدا چنانچه اما ؛است نزدیکتر نرمال توزیع به آمده



 19بهار  ویژه نامه – شانزدهمسال  -/   فصلنامه دانش انتظامی    920

 نرمال توزیع یک فوق توزیع یعنی. است متفاوت نظری توزیع با شده مشاهده توزیع آنگاه

. کنیم استفاده مناسب ناپارامتری هایآزمون از باید آن بیشتر تحلیل برای یجهنت در و نبوده

 -کولموگروف آزمون داریمعنی مقادیر شودمی مالحظه 2جدول شماره  در که همانطور

 توزیع که معناست بدان و این باشدمی 11/1 آلفای در سطح داریمعنی از کمتر اسمیرنف

 پارامتریک هایآزمون از استفاده به مجاز ما و نیستند لنرما تحقیق هایمقیاس هایداده

 متغیرهای تحلیل استنباطی جهت والیس کروسکال فرض آزمون از دلیل همین به. نیستیم

 .دش استفاده تحقیق

 ناامنی  و خیزجرم هایکانون بین رابطه داریمعنی و والیس کروسکال فرض : آزمون 9جدول 

 نی جانی و ناامنی نوامیساجتماعی، ناامنی مالی، ناام

 ناامنی نوامیس ناامنی جانی ناامنی مالی ناامنی اجتماعی 

مقدار کای 

 اسکوئر
181/114 111/46 668/12 618/18 

 4 4 4 4 درجه آزادی

 111/1 111/1 111/1 111/1 معنی داری

 شده در هر چهار متغیر محاسبه داریامعن شود،می همانطور که در جدول فوق مالحظه

 آلفای درسطح داریمعنی از نوامیس(، ناامنی و جانی ناامنی مالی، ناامنی اجتماعی، )ناامنی

 دارای هایمحله بین گفت، توانمی درصد 99 اطمینان با لذا ؛است ترکوچک 11/1

 نوامیس ناامنی و جانی اجتماعی، ناامنی مالی، ناامنی ناامنی احساس و خیزجرم هایکانون

 .است آمده زیر درجدول رابطه این جزئیات دارد، وجود دارامعن ةرابط شهروندان

 

 



  920/     د کانون های جرم خیز...رابطه سنجی بین میزان تراکم جرم با رویکر

Page | 

387 

-محله بین در ناامنی مالی، ناامنی جانی و ناامنی نوامیساجتماعی،  ناامنی میزان کیفیت :4 جدول

 پایین  جرم تراکم و باال جرم تراکم با های

ناامنی  تعداد محله سکونت

 اجتماعی

ناامنی  ناامنی جانی ناامنی مالی

 امیسنو

 رتبه میانگینی رتبه میانگینی رتبه میانگینی رتبه میانگینی

تراکم جرم 

 باال

28/246 18 خا  سفید  11/216  96/192  14/228 

11/219 244 پارس تهران  21/216  19/211  11/198 

تراکم جرم 

 پایین

62/82 11 حکیمیه  86/116  16/111  98/119 

11/124 41 پاسداران  24/211  11/114  41/141 

 بین در که دهدمی نشان اجتماعی نامنی متغیر به مربوط والیس کروسکال جدول نتایج

 ناامنی میزان بیشترین سفیدخا  محله ساکن مردم بررسی، مورد هایمحله ساکنان

 ساکنین به مربوط اجتماعی ناامنی میزان بیشترین ترتیب به آن از پس و دارند را اجتماعی

 ناامنی کمترین نیز حکیمیه محله ناساکن و است بوده پاسداران و پارس تهران هایمحله

 تراکم با هایمحله در اجتماعی ناامنی احساس میزان دیگر عبارتی به. اندداشته را اجتماعی

 با است هایمحله از باالتر بسیار است گرفته شکل آنها در خیزجرم هایکانون که باال جرم

 نیز هامحله ارتکابی جرایم نوع با مسئله این. هستند داربرخور کمتری جرم تراکم از که

 .دارد مطابقت

 میانگینی رتبه با سفیدخا  محله ساکن در ارتباط با متغیر احساس ناامنی مالی، مردم    

 رتبه با پارس تهران محله است درحالی این باشندمی ناامنی میزان بیشترین دارای 11/216

 احساس متغیر با ارتباط در تامل قابل نکته اما ؛دارد قرار دوم هجایگا در 21/216 میانگینی

 هایمحله با مقایسه در ناچیزی اختالف با که است پاسداران محله به مربوط مالی ناامنی

این مسئله با نوع جرایم . دارد قرار سوم رتبه در( پارس تهران و سفیدخا ) باال جرم باتراکم

 محله ناساکن باشد( مطابقت دارد.تر از نوع سرقت منزل میارتکابی در این محله )که بیش

 شد بیان آنچه بنابه. اندداشته مالی ناامنی احساس کمترین 86/116 میانگینی رتبه با حکیمیه
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 کیفیت و نوع با محالت سطح در ارتکابی جرایم میزان و نوع کرد اظهارنظر چنین توانمی

 .دارد وجود قوی و مستقیم ارتباط شهروندان ناامنی احساس

 در متغیرها، دیگر بندیرتبه خالف دهد برنشان می وضعیت میزان احساس ناامنی جانی   

 قرار سفیدخا  محله از باالتر پارس تهران محله ساکن مردم ناامنی احساس میزان متغیر این

 آن از پس. است داده اختصاص خود به را جانی ناامنی احساس میزان بیشترین و دارد

 شودمی مشاهده که همانطور. دارند قرار بعدی هایرتبه در حکیمیه و پاسداران هایمحله

 دارد تعلق حکیمیه و پاسداران هایمحله به ناامنی احساس میزان کمترین نیز متغیر این در

 دهدمی نشان والیس کروسکال آزمون جدول برخوردارند. نتایج پایینی جرم تراکم از که

 از پس سفید تعلق دارد ومحله خا  ساکنانان احساس ناامنی نوامیس به بیشترین میز که

 وحکیمیه پارس تهران هایمحله ناساکن به مربوط مالی ناامنی میزان بیشترین ترتیببه آن

 احساس کمترین 41/141 میانگینی رتبه با پاسداران محله نادر این میان ساکن است. بوده

  .اندنوامیس داشته ناامنی

بنابه مراتب فوق در مقایسه کیفیت میزان احساس ناامنی )اعم از احساس ناامنی، ناامنی    

های با تراکم جرم باال و تراکم جرم پایین، مالی، ناامنی جانی و ناامنی نوامیس( بین محله

های سفید و تهرانپارس که کانونهای خا د. در محلهشوتفاوت چشمگیری مشاهده می

نیز در سطح مطلوبی قرار ندارد. از  ساکنانشود میزان احساس امنیت یجرم در آن دیده م

-سوی دیگر در حکیمیه و پاسداران که از تراکم جرم پایینی برخوردارند و در زمره محله

آل روند احساس امنیت شهروندان نیز در سطح قابل قبول و ایدهشمار میهای سالم به 

های ای بین کانونچه رابطه»پاسخ به این سوال که های این پژوهش در . براساس یافتهاست

)با  «وجود دارد؟ ساکنانهای احساس امنیت شهرداری تهران و مؤلفه 4خیز منطقه جرم

است(  ترکوچک 11/1 آلفای درسطح داریامعن که از شده، محاسبه داریادرنظرداشتن معن

محله رابطه بین این دو متغیر  درصد چنین اظهارنظر کرد در مقیاس 99توان با اطمینان می

ها و میزان جرم باشد؛ به عبارتی دیگر به دنبال افزایش بزهکاریشدید و از نوع معکوس می
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ها میزان احساس امنیت خیز در محلههای جرمگیری کانوندر یک محله و متعاقب آن شکل

 یابد.ن کاهش میاساکن

خیز احساس های جرمن از وجود کانونهای احساس امنیت که شهرونداترین مؤلفه مهم   

باشد. به عبارتی روشنتر در های جرم متفاوت میهای دارای کانونکنند در محلهناامنی می

( 19/4سفید بیشترین میزان احساس ناامنی، مربوط به ناامنی اجتماعی )با میانگین محله خا 

امنی نوامیس به ترتیب با شود. احساس ناامنی مالی، احساس ناامنی جانی و احساس نامی

های بعدی قرار دارند. این در حالی است که باالترین در رتبه 24/4، 44/4، 12/4میانگین 

گردد ( برمی14/4ن در محله تهرانپارس به احساس ناامنی مالی )میانگین امیزان ناامنی ساکن

در جایگاه  به صورت مشتر  14/4و احساس ناامنی اجتماعی و ناامنی جانی با میانگین 

. مطالب فوق استن مربوط به ناامنی نوامیس ادوم قرار دارند. کمترین احساس ناامنی ساکن

دهد که نوع و میزان جرایم ارتکابی با شدت و ضعف و نوع احساس ناامنی در نشان می

    سفید که بیشتر وقوع جرم در ارتباط با مواد مخدر به عبارت دیگر در محله خا  ا   ارتباط

ها قرار دارد همچنین رابطه بین میزان احساس ناامنی اجتماعی نیز در صدر دیگر ناامنی ستا

کند؛ در این پارس نیز ادعای فوق را تائید می تهران ةها در محلنوع جرم و شدت ناامنی

-ها و وقوع جرایم مربوط به سرقت )سرقت منزل، وسایل نقلیه و کیفمحله بیشتر بزهکاری

-ن این محله مربوط به ناامنی مالی میامتعاقب آن بیشرین میزان ناامنی ساکنکه  استقاپی( 

 باشد. 
 های احساس ناامنی به تفکیک محالت بندی مولفه : اولویت و رتبه 1جدول 

های مولفه 

 احساس امنیت
های آماریشاخص  

 محله

 تراکم جرم پایین تراکم جرم باال

 انپاسدار حکیمیه تهرانپارس خا  سفید

احساس ناامنی 

 اجتماعی

 61/2 21/2 14/4 19/4 میانگین

رتبه )بیشترین 

 ناامنی(
1 2 4 4 
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احساس ناامنی 

 مالی

 18/4 84/2 14/4 12/4 میانگین

رتبه )بیشترین 

 ناامنی(
2 1 2 1 

احساس ناامنی 

 جانی

 14/4 14/4 14/4 44/4 میانگین

رتبه )بیشترین 

 ناامنی(
4 2 1 2 

 احساس ناامنی

 نوامیس

 42/2 12/2 91/2 24/4 میانگین

رتبه )بیشترین 

 ناامنی(
4 4 4 4 

 

 بحث و نتیجه گیری

 متعارفی مشکالت از کاهش امنیت عمومی یکی و امروزه پدیده گسترش روزافزون جرایم

دنبال این شهرها شده است. بهویژه کالن هشهرهای کشورمان ب اکثر گیرگریبان باشد کهمی

دهای مخرب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن در مقیاس کالن و خرد، معضل و پیام

خیز و نقش های جرمهای شهری با رویکرد کانونگاه پرداختن به مسئله جرم در سکونت

ای برخوردار آن بر سالمت روانی و احساس امنیت شهروندان از حساسیت و اهمیت ویژه

 است.

-دت رابطه بین جرم و احساس امنیت اتفاقنظران امر در خصوص نوع و شدر میان صاحب

-اخیر رابطه بین این دو از موضوعات چالش ةطوری که در چند دهنظری وجود ندارد به

برانگیز بوده است. برخی از اندیشمندان این امر را دو روی یک سکه دانسته و ارتباط 

س امنیت در ند و اعتقاد دارند که میزان احساکنتنگاتنگ و معکوس این دو تأکید می

جوامع به میزان جرایم بستگی دارد و هرچه میزان جرایم بیشتر باشد، میزان احساس امنیت 

یابد و برعکس برخی دیگر از متفکران کاهش پیدا کرده و احساس ناامنی افزایش می

تواند بین احساس امنیت و جرم لزومأ شدید و قوی نیست و جرم نمی ةاعتقاد دارند که رابط
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طور مطلق افزایش یا کاهش دهد بلکه متغیرهای دیگری وجود دارند نیت را بهاحساس ام

 (.  166: 1488توانند در کنار جرم بر احساس امنیت تأثیر بگذراند )بیات، که می

خیز( و احساس های جرمدهد رابطه بین جرم )با رویکرد کانوننتایج این پژوهش نشان می

هایی با به عبارتی دیگر در در محله استو قوی امنیت در سطح محالت از نوع معکوس 

نیز در  ساکناناند احساس امنیت های جرم در آنها شکل گرفتهتراکم جرم باال که کانون

سطح پایینی قرار دارد و این مسئله نه تنها با فراوانی و میزان جرم بلکه با نوع جرم نیز 

های جرم و میزان احساس ناامنی کانون     های دارای مطابقت دارد. به بیان آماری بین محله

برقرار است. در نتیجه بین دو متغیر جرم و احساس ناامنی  11/1یک رابطه در سطح آلفای 

توان گفت که هرچقدر میزان درصد می 99/1در مقیاس محله همبستگی وجود دارد و با 

باالتر خواهد رفت.  نیز ساکنانجرایم ارتکابی در سطح محالت افزایش یابد میزان ناامنی 

هرچند در نگاه اول شاید رابطه بین متغیر میزان تراکم جرم و احساس ناامنی شهروندان تا 

     ست عالوه بر ا اما نکته قابل تأمل در این پژوهش این ؛بینی باشدحدی مشخص و قابل پیش

به های شهری، سنجی کمی و آماری این دو متغیر در سطح خرد و مقیاس محلهرابطه

ای احساس امنیت مورد تجزیه و تحلیل بررسی کیفی بین نوع جرایم ارتکابی با نوع مؤلفه

 کند.های تحقیق را تأیید میقرار گرفته که نتایج بدست آمده فرضیه

شود می    کارهایی نظری و کالن اشاره ها و راهبر اساس نتایج این پژوهش ابتدا به توصیه

های امنیتی را ا و اقدامات مختلف، خطوط کلی حرکت سیستمهکه ضمن دربرداشتن برنامه

کنند؛ سپس در زمینه توسعه امنیت عمومی و باالبردن سطح احساس امنیت ترسیم می

خیز بیان های جرمهای با تراکم جرم باال و دارای کانونراهکارهای عملی و خرد در محله

ناامنی محالت و انطباق آن با ماتریس د. در این پژوهش با درنظر گرفتن میزان و نوع شومی

د. در شباالبردن احساس امنیت ارائه برای ترس از جرم، راهبرد مقتضی و اقدامات مناسب 

های مختلف از میزان ناامنی واقعی و سطح احساس ناامنی، ترکیب      این ماتریس، بسته به 
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ای خاصی اقدام مداخله نها،گیرد و برای هر یک از آچهار وضعیت یا سناریو را فرض می

   کند. می توصیه

 

 درجه احساس ناامنی
 میزان باالی جرم

 میزان باالی احساس ناامنی

 های کاهش جرم()برنامه

 میزان پایین جرم

 میزان باالی احساس ناامنی

های مقابله با احساس )برنامه

 ناامنی(

 میزان باالی جرم

 میزان پایین احساس ناامنی

 ش امنیتی(های آموز)برنامه

 میزان پایین جرم

 میزان پایین احساس ناامنی

 آل()ایده

 میزان امنیت فیزیکی

 
 9: ماتریس ترس از جرم9شکل 

 

: میزان باالی جرم و احساس ناامنی زیاد. در مناطقی که مردم میزان باالی سناریوی اول

ی معقول است. در کنند، احساس ترس و ناامنی باال نیز واکنشاز جرم و ناامنی را تجربه می

این صورت، اولین اولویت، اجرای استراتژی مؤثر کاستن از جرم است. در کنار اقدامات 

سازی( را نیز پیگیری های پیشگیری از جرم توسط جامعه )ظرفیتکاهش جرم، باید برنامه

حل تبدیل شده و در درازمدت راه    کرد تا اینکه جوامع بتوانند خودشان به بخشی از 

های ناامنی، دیگر در اجتماع تحمیل پدیده  ای که گونهنند جرم را به چالش بکشند، بهبتوا

ای و از هایی مانند تقویت محله، افزایش انسجام اجتماعی، توسعه روح محلهنشود. برنامه

                                                            
1. www. Homeooffce,gov.uk/rds (2111)  
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الزم است. اتخاذ  کننده بروز جرایم برای کاستن از احساس ناامنیبین بردن عوامل تقویت

پارس که با تراکم باالی از جرم و بزهکاری  سفید و تهرانهای خا محلهر این راهبرد د

 باشد. اند و از طرفی میزان احساس امنیت نیز پایین است بسیار موثر و کارآمد میمواجه

ها : میزان باالی جرم و سطح پایین ناامنی. مواقعی در برخی از محلهسناریوی دوم   

 ساکنانجرایم، برخالف انتظار احساس امنیت از دیدگاه و  عالرغم وقوع مکرر بزهکاری

در سطح باالیی قرار دارد. در چنین وضعیتی، برقراری ارتباطات و افزایش دادن سطح 

های محلی، امری کلیدی است. مردم باید تشویق شوند اجرای اقدامات پیشگیری از آگاهی

ای از بین ببرند که ترس از های جرم را به گونهجرم را خودشان برعهده گرفته و فرصت

 جرم افزایش پیدا نکند.

: میزان پایین جرم و سطح پایین ناامنی. وضعیتی که هم میزان وقوع جرم سناریوی سوم   

شود. این می    آل محسوب در آن پایین است و هم احساس امنیت باالست، وضعیت ایده

جتماعی بزرگی دارند وجود دارد. ن سرمایه ااهایی مانند حکیمیه که ساکنوضعیت در محله

توان به میها، اینگونه محلهن درت ساکنادر راستای حفظ سطح باالی میزان احساس امنی

های امن، تشدید و تقویت عوامل مکان     اقداماتی از قبیل جلوگیری از مناطق ناامن در 

و افزایش آن  های احتمالیمنظور جلوگیری از وقوع بزهکاریبازدارنده ارتکاب جرم به

 اشاره کرد.

: میزان جرم پایین، همراه با احساس ناامنی باال. در مناطقی که میزان سناریوی چهارم

کنند. این ای غیرواقعی، احساس ترس و وحشت میاما مردم به گونه ؛جرم پایین است

کند. بررسی وضعیت پاسخگویان وضعیت تاحدی در انطباق با محله پاسداران صدق می

های نیز تائیدی بر ادعای فوق است. در چنین شرایطی باید با های مولفهحله به شاخصاین م

ها و برداشت عمومی تأثیر اتخاذ استراتژی منسجمی برای کاستن از ترس، بر دیدگاه

 گذاشت و ضمن کاهش احساس ناامنی کیفیت زندگی را بهبود بخشید.
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از آنجایی که میزان و نوع جرایم  ردکگیری توان چنین نتیجهبنابر آنچه اشاره شد می

ای به محله دیگر فرق دارد، بسیار مهم ارتکابی و همچنین سطح احساس ناامنی، از محله

ای از جامعه محلی و با جانبههای ایجاد احساس امنیت مبتنی بر در  همهاست که برنامه

تایج حاصل از انجام رو باتوجه به نگویی به نیازهای محلی تنظیم شود. از اینهدف پاسخ

این پژوهش، پیشنهادات و راهکارهای عملی و خرد متناسب با نوع جرایم ارتکابی در 

پیشگیری از وقوع جرایم، تامین امنیت و متعاقب آن  برایهای با تراکم جرم باال محله

ن مدیریت شهری و دست اندکاران تامین ن به مسئوالاافزایش سطح احساس امنیت ساکن

 گردد.وندان ارائه میامنیت شهر

: مهمترین راهکارهای عملی و خرد در جهت پیشگیری از وقوع جرم و سفیدمحله خاک

 گردد:سفید به شرح زیر پیشنهاد میافزایش امنیت در محله خا 

ریزی مدون جهت مبارزه با معضل مواد مخدر در این محله و تهیه طرح جامع و برنامه .1

 از اعتیاد؛های پیشگیری اجرای برنامه

های سرمایه اجتماعی؛ مانند تقویت اعتماد میان فردی و اعتماد تقویت وضعیت مؤلفه .2

و نهادهای دولتی و نیز تقویت ادرا  ساکنان در زمینه اهمیت هنجارهاری  ساکنانمیان 

 تقابل اجتماعی به منظور کاهش سطح جرم؛

یت محله؛ شناسایی و استفاده از استفاده از نیروهای محلی و مشارکت آنان در حفظ امن .4

های محلی از جمله تشکیل نگهبان محله و ایجاد حس مسئولیت نسبت به امور امنیتی قابلیت

 سفید نسبت به محله خود به منظور افزایش نظارت و کنترل مردمی؛  در بین اهالی خا 

شناسایی تقویت خدمات شهری و توجه جدی به فضاهای متروکه، مخروبه، رها شده و  .4

اقدامات الزم جهت ساماندهی و حذف عملکرهای منفی این فضاها و آراستگی فضای 

 ؛  ساکنانکالبدی به منظور افزایش احساس امنیت 

های موقعیت   کنترل و مدیریت بهینه انتظامی بااستقرار مناسب واحدهای انتظامی در  .1

صصی پیاده به منظور حضور های تخحساس، برنامه منظم کنترل انتظامی و افزایش گشت
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شود که های به عنوان نقاط با اولویت باال. این اقدام باعث میتر پلیس در مکانپررنگ

افسران با قدم زدن در محل و در معرض دید قرار گرفتن، افراد خاطی و بزهکار را به این 

همچنین  دلیل حضور انسانی پلیس، از ارتکاب جرم خودداری کنند.برداشت برساند که به

مردم با این تلقی که پلیس در دور و بر آنهاست و درصورت نیاز، بالفاصله قابل دسترس 

 ؛ریزد و احساس امنیت خواهند کردشان میاست، ترس

تقویت اقدامات پلیسی از قبیل: واکنش سریع نسبت به درخواست کمک شهروندان و یا  .1

 .ساکنانتر بین پلیس و تر و سهلنسبت به وقوع جرایم همچنین برقراری تماس نزدیک

منظور کاهش وقوع جرم و بزهکاری و افزایش امینت : اقداماتی زیر بهپارس محله تهران

 د:شوپارس پیشنهاد می در محله تهران

مند مردم در حفظ امنیت شهری و گسترش اتخاذ تمهیدات الزم برای مشارکت نظام .1

رش رویکردهای پلیس جامعه محور و هایی چون پلیس محله و گستسازی  طرحغنی

 مشارکت مردم در ایجاد امنیت؛

های پیشگیری از وقوع جرم با کمک شهروندان تمرکز بیشتر نیروی انتظامی بر برنامه .2

های های نگهبانی از محالت شهری  و برنامههای عملیات شناسایی، برنامهشامل: برنامه

 ایمنی خانه و خودرو؛

ی شهروندان نسبت به افزایش مراقب از وسایل شخصی مانند خودرو هاافزایش آگاهی .4

های پرتراکم وشلوغ بطوری که منجر به ایجاد ها و محدودهیا حمل کیف دستی در خیابان

 حساسیت و ترس نگردد؛

های انتظامی و پلیسی در ساعات پیک وقوع جرم و نقاط کردن گشتافزایش و متناسب .4

 دارای اولویت.
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 «GIS»شناسایی کانون های جرم خیز شهری با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی 

 1کرمانشاه( )مورد مطالعه: بزه سرقت در شهر
 

 6محمدرضا آمویی 5علی کرباسی، 4پور،دکتر جعفر معصوم 3علیرضا زنگنه، 2شهرام سعیدی،
 

 10/10/1930تاریخ پذیرش: 02/20/1930: تاریخ دریافت

  

 چکیده
کنید ایا منیان آهیود  از منقیر بزیوا بزهنیاری را        خیز  به پلیس کمک میی های جرمشناسایی کانون زمینه و هدف:

نماینید  هیدا اییلی    ها ااخیا   شناسایی ب بهترین اصمیم ب باکنش را برای کنترل ب کاهش بزهناری در این محدبد 

« GIS»خیز بز  سرزت در شهر کرمانشا  با استفاد  از سیستم اطالعیا  جررایییایی   های جرماین مطاهعه، شناسایی کانون

 باشد   می

هیای آمیاری   بیا اسیتفاد  از آزمیون   احلیلی ب مقطعی  -اوییفیاحقیق حاضر، از نوا کاربردی بود  ب به ربش  روش:

بیه   GISمتیری در محییط    011اییی بیا ابعیاد    های موضوعی شبنهمعیار ب نقشهیضی انحرااجامع شامل مرکزمتوسط ب ب

بیرای  در شیهر کرمانشیا  پرداختیه شید  اسیت       زاپی ب بز  سرزت از اماکن دبهتی بررسی بز  سرزت از منازل، بز  کیف

طیی دبازد  میا  از ایاری      (001انتقامی )سامانه های مربوط به بز  سرزت، از جرایم ثبت شد  در مراکزگردآبری داد 

   آبری گردید شماری جمعبه یور  امام 23/02/0331اا  0/0/0331

سرزت از منازل باشد، که یقر  می 2122جرایم ارانابی مورد مطاهعه حدبد دهدکه، ها نشان مییایته :و نتایج هایافته

های بعدی درید در رابه 03/0سرزت اموال عمومی با درید ب  46/06زاپی با های کیفبیشترین درید ب بز  35/22با 

خیز بز  سرزت از منازل در محیال  مسینونی همیه سیط      کانون جرم 26نتایج گویای این است که، اعداد   زرار دارند

کیانون در   30زاپی با اعداد شود ب نشان از پراکندگی این بز  در کل سط  شهر است، بز  کیفشهر کرمانشا  دید  می

های با کاربری اداری ب در بخش کانون 2های پراراکم ب پرازدحام ب بز  سرزت از اماکن دبهتی با اعداد ز ب بخشمرک

 اند حاشیه شهر زرار گریته

 ، کرمانشا  GISایی،  های موضوعی شبنه، نقشهخیز، سرزتهای جرمکانون  :های کلیدیواژه

                                                            
 اطالعا  سیستم از استفاد  با کرمانشا  شهر در سرزت بز  یضایی احلیل»مطاهب این مقاهه برگریته شد  از انجام احقیقی با عنوان  0

 کرمانشا  انجام گریته است  استان انتقامی یرماندهی کاربردی احقیقا  ب معنوی دیتراست که با حمایت ماهی « (GIS) جرراییایی

 مرکز احقیقا  اوسعه اجتماعی ب اراقاء سالمت دانشگا  علوم پزشنی کرمانشا ،  -ریزی شهریارشد جرراییا ب برنامهکارشناس 2

  13023302132ئول  شهری، کرمانشا ، نویسند  مسریزیارشد جرراییا ب برنامهکارشناس 3

 استادیار گرب  جرراییا دانشگا  رازی، کرمانشا    4

 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی،   5

 عضو هیأ  علمی دانشگا  علوم انتقامی امین  6
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 مقدمه

 ب امنانا  سرمایه، منابع، امرکز شهرها، جمعیت ایزایش حاضر، زرن هایبیژگی از ینی

(  بیا گسیترش ییزینیی ب    34، ص0321شهرهای بزرگ است )آسایش،  در شهری خدما 

ها به مراکز ناهمگن جمعیتی، اجتماعی ب یرهنگی، زمینیه  اجتماعی شهرها ب ابدیل شدن آن

هم آبرد  اسیت ب  ها را در شهرها یراگسیخته ناهنجاریهای شهری ب رشد هجامبربز آسیب

اسیت )نصییری،    هیای اجتمیاعی گردیید    موجب ایزایش میزان جرایم شیهری ب ناهنجیاری  

هیای بسییار گزاییی در سیطود ییردی،      (  جرایم شهری، موجب احمیل هزینه33، ص0322

(  ننته حائز اهمیت این است 32، ص 2101، 0گردد )کاهستر ب همناراناجتماعی ب ملی می

هیای اجتمیاعی، یرهنگیی ب ازتصیادی ب بیه      جوامع بشیری در حیوز    که، به دنبال دگرگونی

ها در زمینه علم ب ینابری، نوا ب میزان جرایم ب اهگوهای زمیانی ب منیانی   موازا  پیشریت

(  از این رب نیاز به انتخاب ربینرد مناسب 3، ص 0321برکی، آن ارییر یایته است )عباسی

شیود،  ربر  در مقطیع کنیونی محسیوب میی    های اجتماعی ییک ضی  برای مقابله با کجربی

رییزان ب دسیت انیدرکاران    ار این که اوسعه مرزهای دانش یریتی مناسب برای برنامیه مهم

هیا، نسیبت بیه انتخیاب     برزراری نقم ب امنیت یراهم آبرد  است اا با انیه بیر ایین پیشیریت   

در نیوا ازیدام ب   هیای مناسیب بیرای مقابلیه بیا بزهنیاران ازیدام نماینید ب         ربینردها ب شیو 

های پلیسی خود بازنگری کنند  از جمله ربینردهای نوین در احلیل بزهنیاری ب  مأموریت

( اسیت  کیاربرد سیسیتم    GISهای نوین جرراییایی )پیشگیری از بزوا جرم، کاربرد ینابری

های ربیداد جرم، مدیریت نوا جرایم در ارابیاط بیا   اطالعا  جرراییایی در شناسایی منان

های اوییفی ب منانی جرایم، اعیین حیوز  نفیو  جیرایم مختلیف،     ایجاد پایگا  داد  منان،

اوانید مسیالب ن را   های شهری میی خیز ب     به خصوص در محیطهای جرمشناسایی کانون

ینی از انواا جیرایم مهیم ب    ( 1، ص0322در اراقای امنیت اجتماعی یاری دهد )مرشدی، 

گیردد،  باشد که اقریباً در کلیه جوامیع مشیاهد  میی   زت میپر اعداد اکثر جوامع شهری، سر

                                                            
0Collster et al  
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امنیی در جامعیه   سرزت همچون هر مسأهه اجتماعی دیگر باعث به بجیود آمیدن احسیاس نیا    

گیرد  به طور کلی میشود ب گستر  بسیعی از مردم شامل سارزان ب مال باختگان را در برمی

ن کرمانشا  آماری رب بیه یزبنیی دارد   آمارها حاکی از آن است که، نرخ بز  سرزت در استا

میانگین نرخ سرزت در هر ینصد هزار نفر جمعیت استان کرمانشا  برابیر   0315که در سال 

استان کشور بر مبنای کشفیا ، رابه سیرزت اسیتان    30، از بین 0321بود  ب در سال  1/31با 

هیای کیل کشیور،    تانها ب شهرسی بود  است )همایش یرماندهان انتقامی استان 00کرمانشا  

( ب به ابع کالنشهر کرمانشا   نیز به دهیل شرایط خیاص یضیایی، کاهبیدی، اجتمیاعی،     0322

ی مرکیز اداری ب سیاسیی ب   شهر کرمانشا  به مثابهباشد  دارای آمار با ی جرم ب جنایت می

یش ازتصادی استان کرمانشا  از نقر جمعیتی در یدر شهرهای استان جای دارد که این اییزا 

هیای  باشید  اعمیال سیاسیت   بیش از سایر مقاطع زمانی میی  0355-65جمعیت، در طول دهه 

هیا، کیاهش   آمیز بودن ایین سیاسیت  های پس از انقالب ب مویقیتانبساطی جمعیت در سال

های شدید ربسیتا بیه شیهر ب نییز پیامیدهای مهیاجرای       میزان مرگ ب میر جمعیت، مهاجر 

ایرین  اعقم مهاجران جنگی استان در این شهر از مهیم  گزینی بخشجنگ احمیلی ب سننی

عواملی هستند که موجب رشد جمعیت شهر ب پیوستن ربستاهای اطراا شهر بیه محیدبد    

، 0325نشینی در شهر کرمانشا  شد  است )طرد جیامع شیهر کرمانشیا ،    شهر ب رباج حاشیه

-بربز انواا ناهنجاریری، داشته، نرخ با ی بیناارین اثری که این ربند در پی( عمد 2ص

های میادی ب معنیوی بسییاری    باشد که هطما  ب هزینهها ب بز  سرزت در شهر کرمانشا  می

برای مردم ب بخش عمومی به بجود آبرد  است  طبق آخرین سرشماری به عمل آمید  در  

نفر برآبرد گردید  است ب مساحت آن بیش از  250415جمعیت شهر کرمانشا   0331سال 

( این در حاهی است که، 0331باشد )سرشماری عمومی نفوس ب مسنن، زار هنتار میه 01

باشید )گزارشیا  مرییو     کالنتری در سیط  شیهر میی    05کالنشهر کرمانشا  یقط دارای 

(، هذا ضیربر  دارد بیا اسیتفاد  از شییو  علمیی ب      0331یرماندهی انتقامی استان کرمانشا ، 

 خییز بیز  سیرزت در شیهر کرمانشیا      هیای جیرم  ی کیانون ( به شناسایGISهای نوین )ینابری
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ریزان ب دست اندرکاران زضایی ب انتقامی در شهر کرمانشیا   شود  این امر به برنامهپرداخته 

پذیر از منقر بزیوا بیز  سیرزت را بیا دزیت بیا        های آهود  ب آسیبکند اا منانکمک می

هیای پیشیگیری از   دبین برنامیه به خصوص هنگامی کیه از نقشیه بیا هیدا ای     شناسایی کنند 

زنی اوجه به این ننا  اساسی، بسیار شود  در نتیجه برای برنامه گشتبزهناری استفاد  می

خییز شیهری بیه عنیوان     هیای جیرم   مفید ب کارساز است  سابقه شناسیایی ب احلییل محیدبد    

فیاهیمی  خیز از جملیه م های جرمگردد  کانون میالدی باز می 0321ربینردی علمی به دهه 

گران جیرایم شیهری اهمییت بسییار یایتیه اسیت ب        سال اخیر در بین احلیل 05است که طی 

امربز  به عنوان دستابردی معتبر جهت مقابله بیا انحراییا  اجتمیاعی ب پیشیگیری از بزیوا      

ب « گیاراین »، «شیرمن »جرم مطرد است  هینن به طیور مشیخپ پیژبهش در ایین زمینیه را      

خیز اوسط ایشیان  های جرمام دادند ب برای نخستین بار باژ  کانونانج 0323در سال « برگر»

دریید   51ب همنارانش در مطاهعیه شیهر مینییاپلیس دریایتنید کیه،      « شرمن»مطرد گردید  

های شهری انجام گریته اسیت )کالنتیری   درید کانون 3/3های الفنی با پلیس انها از اماس

بهش دیگیری در شیهر کمبیریج بیا هیدا      (  در این زمینیه، پیژ  561، ص0323ب همناران، 

انجام شد  است که  0335ار بز  سرزت در سال گیری نقاط آهود شناسایی، اشری  ب هدا

دییدگان ب  های بزهناری ب مصاحبه با بزهنیاران ب بیز    با استفاد  از ینون اهیه ب احلیل نقشه

ید  است  نتیایج ایین   خیز گردمشاهدا  مأمورین پلیس ازدام به شناسایی ب اعیین نقاط جرم

خیز بیه  بررسی نشان داد، یرابانی مسیرهای دسترسی ب یرار بزهناران ب نزدینی نواحی جرم

ار در این شهر بود   های آهود  گیری محدبد ارین عامل شنلمحل سنونت بزهناران مهم

های مناسبی برای بزهنیاران جهیت ارانیاب    خیز یریتاست، به دیگر سخن در نقاط جرم

، 0324هیا شید  اسیت )ایوکلی،      گیری ایین محیدبد   یراهم بود  است که منجر به شنلبز  

رابیین هیگیت ب    آناستازیا  بکی ایاب سیایدریس ب   »(  در پژبهش دیگری که اوسط 36ص

یور  گریت، اراباط میان محیط ییزینیی ب اجتمیاعی    2111در سال « هیربیوکی هیسنی

هیای آن نشیان داد  شید  ایین     ب ایسیتگا  آنجلیس   ب جرم عبوری در امتداد خیط آهین هیس   
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-های خط آهین ب بیژگیی  پژبهش، اراباط معناداری میان بربز بزهناری ب استقرار ایستگا 

، 0هیای مجیابر آنهیا را اأییید کیرد )سیایدرس      هیا ب منیان  اجتماعی ایسیتگا   -های ییزینی

شییناخت  اش  ینییونی را بییرای در مقاهییه«  جییری راانلیییف» 2114(  همچنییین در سییال 2111

هایی برای شناخت سه نیوا  خیز ارائه داد ب از ربشهای جرمارکیب یضایی ب زمانی کانون

بنیدی در ییک میااریس    خیز استفاد  نمود  ایین طبقیه  های جرماحلیل زمانی ب منانی کانون

خییز  های جرمهای یضایی، زمانی مااریس کانونهای بازعی از بیژگینشان داد  شد ب مثال

نتایج این پژبهش، به یرماندهان پلیس کمک نمود اا برای مقابلیه بیا بزهنیاری ب     ارائه شد 

(  در سال 2114، 2اعیین یک راهبرد مناسب جهت پیشگیری از جرم ازدام نمایند )راانلیف

( به احلیل جیرم در  GISبا استفاد  از سیستم اطالعا  جرراییایی )« چای پون چانگ» 2115

های بزهناری ییک   داخت  در این احقیق، با استفاد  از نقشهکنگ پرپردیس دانشگا  هنگ

ابزار احلیلی اهیه شد که اوانایی کمک به مدیران ب پرسنل امنیتی برای اجدییدنقر در دیید   

(  در داخل کشور در چند 2115، 3چای پوی چانگشان نسبت به جرایم را پدید آبرد )سنتی

ور  گریته اسیت، هیدایتی ب عباسیی در    ساهه اخیر احقیقا  مختلفی اوسط پژبهشگران ی

خیییز بییا اسیتفاد  از سییامانه اطالعییا   هییاج جیرم احقیقیی بییا عنیوان مییدیریت علمیی  کیانون   

انواا جرایم سرزت در شهر ززبین را با اسیتفاد  از آزمیون اخمیین ایراکم       GISجرراییای  

خییز انیواا جیرایم    هیاج جیرم  ارین کانوناند، آنان اوزیع یضای  مهممورد مطاهعه زرار داد 

هییاج سییرزت در شییهر زییزبین را براسییاس اقسیییما  اعمییال شیید  در هییر یییک از محییدبد 

اییی کالنتیری ب   (  در مطاهعیه 0322ها نشیان دادنید )هیدایتی ب عباسیی،     عملنردج کالنتری

های آماری گراییک مبنا ب خیز سرزت با استفاد  از مدلهای جرمززهباش به شناسایی کانون

اند در این پژبهش، بیا اسیتفاد    در شهر زنجان پرداخته GISاطالعا  جرراییایی  هایسامانه

                                                            
0 Sideris 

2 Ratcliffe 

3 Chi pun chung 
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های آماری چون مرکز متوسط، بیضی انحراا معیار ب ربش اخمیین ایراکم کرنیل    از مدل

خیز بز  سرزت در شهر زنجان مشخپ گردید  است )کالنتیری ب  های جرمارین کانونمهم

، کالنتیری ب همنیاران بیه بررسیی ایأثیر نیوا ب مییزان        ایی دیگر(  در مطاهعه0322ززهباش، 

خیز با استفاد  از سامانه اطالعا  جررایییایی  های جرمگیری کانونکاربری اراضی درشنل

(GIS     در شهر ززبین با اأکید بر زاچاق ب سیوء مصیرا میواد مخیدر پرداختیه )   انید در ایین

انحیراا معییار، شیاخپ     های آماری چیون مرکیز متوسیط، بیضیی    پژبهش با استفاد  مدل

خیز مواد مخدر های جرمارین کانونارین همسایه ب ربش اخمین اراکم کرنل مهمنزدیک

ای که میرکتوهی ب (  در مطاهعه0323شهر ززبین مشخپ شد  است )کالنتری ب همناران، 

در احلیل منیانی نقیاط داج جیرم شیهری در شیهر       GISعبدی با عنوان استفاد  از اهگوهای 

ی بزنیی، ربش ایراکم   ییابی عنیس یاییله   اند با اسیتفاد  از ربش دربن ن انجام داد گرگا

اییی ازیدام بیه اهییه نقشیه نقیاط داج کیل        یابی کریجینگ ب ربش خوشهکرنل، ربش دربن

اند، نتایج آنان نشان داد که مناطق شیلوج ب یقیرنشیین بیه    جرایم در سط  شهر گرگان کرد 

(  در سیال  0331ها مشهود است )میرکتوهی ب عبیدی،  ربشعنوان نقاط داج جرم در امامی 

خیز های جرمایی با عنوان احلیل جرراییایی کانونیرد ب همناران در مطاهعهپیشگاهی 0331

هیا بیا   جرایم مرابط با مواد مخدر در شهرکرمانشا  به احلیل سازمان یضیایی ایین ناهنجیاری   

ایرین  هیای نزدییک  اا معییار، شیاخپ  های مرکیز متوسیط، بیضیی انحیر    استفاد  از آزمون

اند، نتایج این پژبهش نشان داد که همسایه ب اخمین اراکم کرنل در شهر کرمانشا  پرداخته

های بزوا بزهناری در اراباط با جرایم مرابط با مناطق اسنان غیررسمی از مهمترین کانون

ورد بررسی در این شوند ب اوزیع یضایی جرایم ممواد مخدر در شهر کرمانشا  محسوب می

(   در 0331ییرد ب همنیاران،   کنید )پیشیگاهی  ای ب متمرکز پیربی میشهر از اهگوی خوشه

هیای بزیوا جیرم    ایی، سالمی ب همناران احت عنوان شناسایی ب پهنیه بنیدی کیانون   مطاهعه

هیای آمیاری   انید ب از ربش های این جرم  پرداختهسرزت در شهر بیرجند به شناسایی کانون

انید، نتیایج آنیان نشیان داد کیه،      یک مبنا ب آزمون اخمین اراکم کرنیل اسیتفاد  کیرد    گرای
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های جرم سرزت در شهر بیرجند مربوط بیه باییت مرکیزی ب نقیاط شیلوج ب      مهمترین کانون

خیز را های جرم(  امامی آثار یاد شد ، کانون0330باشد )سالمی ب همناران، پرازدحام می

های مرکیز متوسیط، بیضیی انحیراا معییار ب      ختلی از جمله آزمونهای مبا استفاد  از ربش

انید  بیا بجیود ایین، احقیقیا  انیدکی در زمینیه        اخمین اراکم کرنل مورد مطاهعه زرار داد 

متری انجام شید  اسیت ب ایا آنجیا کیه       011ایی با ابعاد های موضوعی شبنهاستفاد  از نقشه

خییز بیز  سیرزت در شیهر     های جرمدربار  کانونایی نگارندگان اطالا دارند ااکنون مطاهعه

ای بیدیع در  اوان پژبهش ایاز  کرمانشا  یور  نگریته است  بنابراین، احقیق حاضر را می

 در شهر کرمانشیا  دانسیت     GISخیز بز  سرزت با استفاد  از های جرمزمینه شناسایی کانون

 با ی جرم میزان با منان یک گربیان 0خیزجرم های کانون یا خیزجرم هایمنان ایطالد

مجیابر   خیابیان  چنید  ب ییا  کوچیک  محلیه  یک  شهر، از  بخشی منان  محدبد  این .است

 ایین  دیگیر  باشید  اعریفیی   مجتمیع مسینونی   ییا  ییک خانیه   اسیت  ممنن حتی ب یندیگر

 ییک  در حیدازل  بینیی، پیش زیاد زابل جرم اعداد با کوچک هایمنان معادل را ایطالد

-(  شایان  کر است چنانچه محدبد 25 : 0321 اند )کالنتری،دانسته ساهه یک زمانی دبر 

اج از نقر مقیاس ب ابعاد جرراییای  کوچک باشد اما از نقر بزیوا جیرایم در باحید زمیان،     

داراج اعداد ب میزان جرایم بیشترج نسبت به میانگین محدبد  پیرامون  خود باشید، بیه ایین    

، 0323شیود )کالنتیری ب همنیاران،    اطیالق میی  « خیزی جرمهاابرکانون»محدبد  کوچک 

ای اسیت کیه در   (  نقطه مقابل این ایطالد منان پا  است  منان پیا  محیدبد   512ص

، ص 0331ار از میزان متوسیط اسیت )ا  ب همنیاران،    آن میزان جرم ب خالیناری، پایین

 دهنید میی  نسیبت  مهم این به را خیزجرم هایکانون پیدایش محققین از دیگر ای(  عد 02

 در ب هسیتند  مشیرول  شیهر  سط  در ب افری  کار زندگی، به مردم سایر مجرمین مانند که

 اشیایی یا ایراد است طبیعی ب هستند مجرمانه عمل اراناب خود در یدد امور انجام حین

معیر    در بیشیتر  دارنید  زرار بزهناران این یعاهیت زندگی ب ب کار محل مجابر  در که

                                                            
0Hotspots, Hot crime spots, Crime Generators  
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 دبرایر  هیای محیدبد   در که ایاهداا مجرمانه باهعنس ب گیرندمی زرار هاآن بزهناری

 بنیابراین  گیرنید  میی  بزهنیاران زیرار   ایین  مجرمانه ازدام معر  در کمتر است گریته زرار

 نزدینیی  مجیابر  ب  در کیه  گیرنید میی  شنل هاییمحل در عمدااً خیزجرم هایمحدبد 

، ص 0322دارنید )کالنتیری ب ززهبیاش،     زیرار  بزهناران افری  یا ب یعاهیت سنونت، محل

 این است دارند اأکید برآن خیزجرم هایکانون نقریه طریداران چه (  به طور کلی، آن20

 ب 0بیاهقو (  )زربانییان  مجرمانیه  بیاهقو   اهیداا  ب ارکییب  اسیتقرار  نتیجیه  در هیا منیان  کیه، 

 ایین  در بزهنیاری  امنیان  ب یرییت  حیداکثر  پیدایش موجب ب گرددمی ایجاد بزهناران

 بیری، مسیایر  هیای پایانیه  هیا، ها، یربدگیا  هتل شدن بازع مثال عنوان به شود می هامحدبد 

 مراکیز  برخیی  ب جیا ب گردشیگران   هایمنان ب هارستوران نقلیه، بسایط هایگا اوزف

 خییز جیرم  هیای محیدبد   ایجاد باعث موارد بیشتر در بزهناران ب اجمع سیاحتی ب اجاری

 نمایند،می اأکید بر آن خیزجرم هایکانون نقریه طریداران که دیگری مهم ننته .شودمی

 )شخپ بز  زربانیان که دارد زرار هاییدر محدبد  بیشتر خیزجرم هایکه منان است این

 مجیابر   ایین  ب باشیند  گریتیه  زرار یندیگر با مجابر  در بیشترین بزهناران ب شیء( یا

 هیا منیان  ایین  بازیع  در شیود  می جرم انرار ب های بزهنارییریت شدید ایزایش باعث

-می موجب که شودمی دید  هاطریان ناهنجاری ب استاندارد از انحراا اعادل، عدم نوعی

 که هاییدمل کند  نماییخود سط  شهر در چرکینی هایدمل همانند هامحدبد  این گردد

 ب اراکم هایعریه سپس به ب یایته اوهد بزهناری کم میزان با نواحی یور  به ابتدا در

هیدا اییلی ایین      (33-0، ص0335، 2)ا  ب بیسیبرد  گردنید میی  بیدل  بزهناری امرکز

خییز بیز  سیرزت در شیهر کرمانشیا  بیا اسیتفاد  از سیسیتم         های جرممطاهعه، شناسایی کانون

 باشد  می« GIS»اطالعا  جرراییایی 

 

                                                            
0 Potential victims 

2 Eac and Weisburd 
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 روش 
احلیلیی ب مقطعیی    -باشد، که بیه ییور  ربش اویییفی   نوا کاربردی میاین پژبهش از 

انجام گریته است  جامعه آماری این پژبهش شامل بیز  سیرزت )سیرزت از منیازل، سیرزت      

باشد، به منقور در شهر کرمانشا  می«( کیف زاپی»اماکن عمومی ب دبهتی ب سرزت به عنف 

ی، از کتیب، مقیا   ب بیرای گیردآبری     ایی ها در بخش مطاهعا  کتابخانیه آبری داد جمع

های مربوط به بز  سرزت از ربش امیام شیماری ب بیا اسیتفاد  از جیرایم ثبیت شید  در        داد 

اهییه   23/02/0331ایا   0/0/0331طیی دبازد  میا  از ایاری      (001انتقیامی )سیامانه   مراکیز 

اطالعیا   هیای آمیاری ب گرایینیی در سیسیتم     برای انجام احقیق، از احلیل گردید  است 

هیای مربیوط بیه    داد  GISدر این اراباط ابتدا در محییط   .شد  است استفاد  GISجرراییایی 

های آماری با اوجیه بیه محیدبد  زیانونی     ای بر ربی بلو بز  سرزت به یور  بزایع نقطه

های سرزت اشنیل گردیید  در مرحلیه   شهر کرمانشا  بارد شد  ب بانک اطالعاای برای بز 

هیای آمیاری جیامع    خیپ اوزیع کلی بزهناری سرزت به افنییک، از آزمیون  بعد برای اش

خییز در  هیای جیرم  مقدماای )مرکز متوسط ب بیضی انحراا معیار( ب برای شناسیایی کیانون  

متر ب مساحت یک هنتار برای هیر   011ایی با ابعاد های موضوعی شبنهشهر کرمانشا  نقشه

مییانگین   ییور   بیه  را مرکیزی  منیان  ط،متوسی  پینسل استفاد  شد  است  آزمون مرکیز 

 سیاد   طیور  بیه  مییانگین  مرکیز  بازیع  در کند می مشخپ بزهناری هایمنان امام مبنایی

 جرم مرکز یا ثقل مرکز باشد بمی بزهناری نقاط برای مجموعه Yب  Xمختصا   میانگین

 است:  محاسبه زابل 0رابطه  از استفاد  با شود  کهمی نامید  نیز

Y =  (0رابطه )


N

i N

Yi

1

         X = 


N

i N

Xi

1

 

 مییانگین،  مرکیز  ایا  بیز   هیر  منیان  یایله معیار انحراا از استفاد  با معیار، انحراا بیضی

 انحیراا  گرایینیی  نمیایش  SDEکنید   میی  مشیخپ  را آن موزعیت ب جهت پراکندگی،

 باشید  هیدا  میی  هیا منان هندسی امام میانگین ربی بر متمرکز x , yامتداد  در استاندارد

 ایاوزییع نقطیه   آیا ایننه بررسی همچنین ب شود ارائه بازعه ربند از ایخالیه که آنست
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ب  جهت مورد در هشداری موارد معیار انحراا بیضی بازع در است  سمت یک به متمایل

های موضوعی نقشه(  ارسیم 61، ص0330)رئیسی ب مرادی،  باشدمی بزوا بزهناری میزان

خیز در محدبد  شهرهاسیت  در ایین   های جرمای برای احلیل یضایی کانونای، شیو شبنه

ای هیای اداری ب اجراییی، شیبنه   های متفاب  محدبد شیو  برای حل مشنل انداز  ب شنل

شود  موضوعی کیه بیر ربی نقشیه آبرد     ینپارچه بر ربی محدبد  مورد مطاهعه ارسیم می

اوان ایراکم بزهنیاری را   اعداد جرم در هر سلول این شبنه است، با این ربش میشود، می

هیای شیبنه کوچیک باشید ب در     ی سیلول برای هر سلول شبنه محاسیبه نمیود  اگیر انیداز     

خیز دربن این نواحی بجود داشته باشد با دزت بیشیتری نسیبت   های جرمیورای که کانون

 (  02، ص 0331  ب همناران، های دیگر شناسایی خواهد شد )ابه ربش

شهر کرمانشا  در شهرستان کرمانشا  ب در نیمه شرزی استان بازع است، این شهر بین مدار 

دزیقه طول شرزی از نصیف اهنهیار مبید      1درجه ب  41دزیقه عر  شماهی ب  03درجه ب  34

منه کو  سیفید،  سو ب دا( زرار دارد  این شهر با زرار گریتن در جنوب ربدخانه زر )گرینویچ

شهر  0331(  طبق سرشماری سال 0متر بلندی از سط  دریا است )نقشه شمار   0322دارای 

باشید، جمعییت   هزار هنتار می 01نفر جمعیت ب مساحتی بیش از  250415کرمانشا  دارای 

نفیر بیود     025433ب ابهین دبر  سرشماری عمومی نفوس ب مسنن  0335این شهر در سال 

برابیر شید  اسیت  شیهر      1جمعیت ساکن شیهر حیدبد    0331اا  0335دبر   است  در طول 

کرمانشا  به دهیل جنگ هشت ساهه احمیلی ب نیز عدم اسیتقرار یینایع بیزرگ، دارای نیرخ     

هیای همجیوار   با ی بیناری است ب ساکنان این شهر بیشتر از مهاجرین سط  استان ب استان

هیای میذهبی شیهر    ت همچنیین گیرب   است که موجیب ایجیاد انیوا یرهنگیی گردیید  اسی      

باشیند )سرشیماری عمیومی    حیق میی  اسنن ب اهیل کرمانشا  شامل شیعیان ب دریدی نیز اهل

شیهر کرمانشیا     0331(  در سیال  0325ب طرد جامع شهر کرمانشا ،  0331نفوس ب مسنن، 

باشید )گزارشیا  مرییو  یرمانیدهی     محلیه شیهری میی    014کالنتری ب حیدبد   05دارای 

 ( 0331استان کرمانشا ، انتقامی 
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 : موقعیت شهر کرمانشاه در شهرستان، استان و کشور1نقشه 

 
 1931مأخذ: نگارندگان، 

 هایافته

یقر  بیز    2122بندی جرایم ارانابی مورد مطاهعه در محدبد  شهر کرمانشا  حدبد در جمع

-میزان ب بیز  رخ داد  است که در این میان سرزت از منازل بیشترین  0331سرزت طی سال 

 0های بعدی زیرار دارنید  در جیدبل شیمار      زاپی ب سرزت اموال عمومی در رابههای کیف

 نوا، میزان ب درید یرابانی جرایم مورد مطاهعه آبرد  شد  است 
 1932: بررسی نوع و میزان جرایم مورد بررسی در شهر کرمانشاه طی سال 1جدول 

 درصد فراوانی

 شهر کرمانشاه

 فراوانی در

 شهر کرمانشاه

 ردیف نوع جرم

 1 سرقت از منازل 1222 92/00

 0 بزه کیف قاپی 992 22/12

 9 سرقت اموال عمومی   02 13/1

 مجموع 0200 122

 1932مأخذ: فرماندهی انتظامی شهر کرمانشاه، 
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 ای کل جرایم ارتکابی مورد مطالعه در شهر کرمانشاه : توزیع نقطه0نقشه 

 
 1931مأخذ: نگارندگان، 

یایته های آزمون های آماری جامع سرزت از منازل نشان می دهید کیه، مرکیز متوسیط بیز       

سرزت از منازل در شهر کرمانشا  در بلوار شهید چمران )سی متری ابل( زرار گریتیه اسیت    

 -بیضی انحراا معیار این جرم با کشیدگی بیشتر به سمت جنوب غربی جهتی شمال شیرزی 

هیای اطیراا   های مسینونی در شیهر   رسد، امرکز کاربری قر میجنوب غربی دارد  به ن

باعث جابجایی مرکز میانگین ب بیضی انحراا معیار سرزت منیازل بیه ایین زسیمت از شیهر      

هیای اطیراا باعیث شید  اسیت،      های مسنونی در شهر شد  است  اراکم با ی کاربری

رسید باییت   برند، به نقر میها از شهر ربی آسارزان بیشتر برای سرزت منازل به این زسمت

های اطیراا یرییت مناسیبی بیرای سیرزت ب ییرار پیس از ازیدام  ییراهم          مسنونی شهر 

رسید،  آبرد  از سوی دیگر با اوجه به بسعت این محدبدها مراکز انتقامی کم به نقر می می

 هاآبرد اا جذب این محدبد بنابراین، این بیژگی یریتی مناسب برای بزهناران یراهم می

 ( 3شوند ب دست به عمل بزهنارانه بزنند )نقشه شمار  
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 : مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار سرقت از منازل در شهر کرمانشاه9نقشه 

 
 1931مأخذ: نگارندگان، 

 22در بلوار شیهید بهشیتی نرسیید  بیه سیه را       «زاپیکیف»بز  سرزت به عنف  مرکز متوسط

گریتیه اسیت  بیضیی انحیراا معییار ایین بیز  بیا          بهمن کنار ادار  مسنن ب شهرسازی زیرار 

رسد امرکز نقاط جنوب غربی  زرار دارد به نقر می -کشیدگی کامل به سمت شمال شرزی

جرم در شهر  مسنن ب محله متخصصین اا حدبدی باعث کشییدگی بیضیی شید  اسیت      

اسیت کیه   هیایی بیه بزیوا پیوسیته      شود، این بز  در منانکه در نقشه مالحقه می طور همان

-باشد  مرکز شهر دارای کوچیه های ایلی، بازار ب خرید ربزانه مرکز شهر میشامل خیابان

اری است  شاید علت  های خلو  ب کم عر  هستند، ثانیاً این معابر دارای مسیر یرار آسان

ها آن باشد که بزهناران به راحتی در معابر انگ ب باریک بزوا این جرایم در این محدبد 

دهند ب در این معابر ناپدید شد  ب ییرار  باشند بز  خود را انجام مید دید ب نقار  میکه یاز

 ( 4کنند)نقشه شمار  می
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 : مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار بزه کیف قاپی در شهر کرمانشاه2نقشه 

 
 1931مأخذ: نگارندگان، 

 

ممتاز غیرامند بازیع   مرکز متوسط جرم سرزت اموال عمومی ب دبهتی درست در بلوار شهید

در شهر  حایقیه زرار گریته است  بیضی انحراا معیار این بز  با گستردگی زییاد هماننید   

طور کیه در نقشیه    جنوب غرب امتداد یایته است  همان -دیگر جرایم در جهت شمال شرق

شود، این نوا بز  با اعداد کم در سیط  شیهر پراکنید  شید  اسیت هیر چنید در        مشاهد  می

مرکزی ب شرق شهر بزوا این بز  دارای یرابانی بیشتری نسیبت بیه نقیاط دیگیر آن     زسمت 

است ب همین علت باعث کشیدگی مرکز متوسط ب بیضی انحراا معیار به سمت شرق شد  

 ( 5است )نقشه شمار  
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 : مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار سرقت از اموال عمومی و دولتی در شهر کرمانشاه2نقشه 

 
 1931مأخذ: نگارندگان، 

 

خیز های جرمدهد، کانونای سرزت از منازل نشان مییایته ها براساس نقشه موضوعی شبنه

یقر  در هنتار در خیابیان شیهید امینیی، محلیه ییابونی، خیابیان        5اا  4دارای بزوا بز  بین 

هیای  انونشهید نیازی، خیابان مسیر نفت، خیابان شهید باحدی )بزییری(  زیرار دارنید ب کی    

هیای اطیراا   یقر  در هنتار در کیل سیط  شیهر ب شیهر      3خیز دارای بزوا بز  بین جرم

ب  6باشند  باحدهای دیگر از اهمیت کمتیری برخیوردار هسیتند )نقشیه شیمار       پراکند  می

 ( 2جدبل شمار  
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های از نقشههای تمرکز بزه سرقت از منازل در شهر کرمانشاه با استفاده  : محدوده کانون2نقشه 

 ای موضوعی شبکه

 
 1931مأخذ: نگارندگان، 

ماهه  10های سرقت از منازل در شهر کرمانشاه در دوره : محدوده مهمترین کانون0جدول 

 پژوهش

 ردیف
بضعیت نقشه 

 ایموضوعی شبنه
 های بز نام خیابان یا محدبد  زرار گیری کانون

0 

 سط  ابل:

اعدا بزوا بز  بیین  

 هنتار یقر  در 5اا  4

 خیابان شهید امینی حد یایل خیابان یابونی ب کوی شهید کریمی  -

 کوی شهید سیف ستا ب کوی طاهقانی بازع در محله یابونی  -

متری دبستوندی حد یایل کیوی شیهید اسیدی ب شیهید رضیایی بازیع در        2 -

 محله یابونی 

خیابان شهید عسگر نیازی حد یایل کیوی شیهید گیودرزی ب شیهید سیلیمی      -

 بازع در محله مسیر نفت 

 خیابان مسیر نفت حد یایل کوی شهید ایزدی ب شهید هطفی  -

خیابان شهید باحیدی )بزییری( حید یاییل مییدان شیهید نیواب ب چهیار را           -

 رشیدی 

2 
 سط  دبم:

  3اعییدا بزییوا بییز   

 حد یایل کوی کامنار اا کوی گلها بازع در خیابان شهید جعفری )کسری(  -

 کوی سجادی بازع در خیابان بهار  -
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خیابان شهید رحمان پور )ثبیت( حید یاییل سیه را  دانشیجو ب کیوی شیهید         - یقر  در هنتار

 او یی 

خیابان ملت حد یایل خیابان حایظ ب خیابیان شیریعتی بازیع در محلیه جعفیر       -

 آباد 

 گری بلوار چهل متری اراش حد یایل کوی شهید مرادی ب کوی شهید یعله -

 ی شهید زارعی ب کوی شهید ایرانفر بازع در محله ییض آباد حد یایل کو -

 حد یایل کوی شهید یاری ب کوی شهید رحیمی بازع در محله گمر   -

خیابان ابو ر حد یایل کوی شهید امیری ب کوی شهید رحیمی بازع در محله  -

 شاطر آباد 

بازع در شیهر    0ب کوی نرگس  4متری حد یایل کوی نرگس  25خیابان  -

 دادگستری 

ب کوی ایر بازع در شهر  یرهنگیان  3خیابان کوثر حد یایل کوی کشمیر  -

  2یاز 

 02خیابان شهید د  همتی )نسترن( حد یایل جاد  زدیم اهران ب کوی نسترن  -

 بازع در شهر  مسنن 

 محدبد  میدان معلم بازع در سه را  مسنن  -

بازیع در شیهر  بیاج    حد یایل کوی شهید شیربدی ب کیوی شیهید ایمیانی     -

 ابریشم 

  031ب کوی  023بلوار شهید شیربدی حد یایل کوی  -

  020ب کوی  022بلوار شهید شیربدی حد یایل کوی  -

 حد یایل خیابان کوی نور شرزی ب کوی عداهت بازع در شهر  اعابن  -

 بلوار ربدکی حد یایل کوی سوم ب کوی پنجم  -

کوی یازدهم ب کیوی پیانزدهم بازیع در    متری آزادگان حد یایل  25خیابان  -

 شهر  اعابن 

خیابان دهخدا حد یایل کوی سوم ب کوی یازدهم بازیع در شیهر  سیرخه     -

 هیژ  

 بلوار حایظ حد یایل خیابان یارابی ب کوی دهم بازع در شهر معلم  -

 1931مأخذ: نگارندگان، 
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 3سیط  ابل بیا بزیوا بیز       خییز های جرمکانون 3ب جدبل شمار   1با اوجه به نقشه شمار  

یقر  در هنتار در خیابان خیام حد یایل کوی شهید اکبری ب کوی شهید کاشانی، خیابیان  

مسیر نفت، محدبد  چهار را  بسیج، چهیار را  امیرکبییر، بلیوار شیهید مصیطفی امیامی حید        

ن یایل کوی شهید اکبری ب کوی شهید بهرامی، بلوار ظفر حد یایل چهار را  اههیه ب میدا

متیری ابل   01متری سیوم بهیداری حید یاییل خیابیان کیوثر ب کیوی         02گلریزان، خیابان 

خییز سیط  دبم بیا    هیای جیرم  بهداری بازع در شهر  یرهنگیان  یاز دب زرار دارند  کیانون 

باشیند   هیای اطیراا پراکنید  میی    یقر  در هنتار در کل سط  شیهر ب شیهر    2بزوا بز  

 رخوردار هستند باحدهای دیگر از اهمیت کمتری ب
 

های موضوعی های تمرکز بزه کیف قاپی در شهر کرمانشاه با استفاده از نقشه : محدوده کانون2نقشه 

 ای شبکه

 
 1931مأخذ: نگارندگان، 
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 ماهه پژوهش 10های بزه کیف قاپی در شهر کرمانشاه در دوره : محدوده مهمترین کانون9جدول 

 ردیف
بضعیت نقشه 

 ایموضوعی شبنه
 های بز نام خیابان یا محدبد  زرار گیری کانون

0 

 سط  ابل:

  3اعییدا بزییوا بییز    

 یقر  در هنتار

 خیابان خیام حد یایل کوی شهید اکبری ب کوی شهید کاشانی  -

خیابان مسیر نفت حید یاییل کیوی شیهید سیلیمی ب مسیجد حیاج         -

 زارعی 

 محدبد  چهار را  بسیج  -

کیوی شیهید رضیاییان ب کیوی شیهید      چهار را  امیرکبیر حد یایل  -

  0محمدی بازع در یرهنگیان یاز

بلوار شهید مصطفی امامی حد یایل کیوی شیهید اکبیری ب کیوی      -

 شهید بهرامی 

 بلوار ظفر حد یایل چهار را  اههیه ب میدان گلریزان  -

 01متری سوم بهداری حد یایل خیابیان کیوثر ب کیوی     02خیابان  -

 شهر  یرهنگیان یاز دب  متری ابل بهداری بازع در

2 

 سط  دبم:

 2اعییدا بزییوا بییز    

 یقر  در هنتار

متیری چهیار بیاج     06بلوار سجاد حد یایل کوی شهید محمیدی ب   -

 بازع در خیابان شهید جعفری )کسری( 

خیابان بهار حد یایل کیوی شیهید هاشیمی ب کیوی شیهید رشیید        - 

 زاد  

 شهید خرابی  خیابان سعدی حد یایل چهار را  مصوری ب کوی -

 خیابان مصوری حد یایل کوی شهید زید پور ب کوی دهخدا  -

خیابان معلیم شیرزی حید یاییل مییدان جهیاد سیازندگی ب سیه را           -

 شریعتی 

خیابان سید جمال اهیدین حید یاییل کیوی شیهید کمیاهی ب کیوی         -

 شهید کهریزی 

 محدبد  چهار را  ابو ر بازع در محله شاطر آباد  -

مطهری حد یایل کوی شهید اسفندیاری ب کوی شهید بلوار شهید  -

 چقاکبودی بازع در محله مسیر نفت 

بلوار کیارگر حید یاییل خیابیان شیهید جهیانبخش ب کیوی شیهید          -

 جمشیدی 

 خیابان شهید شریفی درب سید یاطمه بازع در میدان آزادی  -
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 بلوار مصطفی امامی درب سازمان آموزش ب پربرش  -

بازع در  1ب کوی سرب  4ند حد یایل کوی سرب خیابان شهید یرهم -

  0شهر  یرهنگیان یاز 

 خیابان شهید کریمی درب دبیرستان اهزهرا بازع در شهر  جالهیه  -

شهریور حد یاییل کیوی شیهید اکبیری ب کیوی شیهید        01خیابان  -

 عاطفی 

 بلوار گلریزان حد یایل کوی شهید آزا رضی ب شهید شنیبایی  -

یایل خیابان امام موسی یدر )سی متیری دبم(   خیابان بحد  حد -

 بهمن  22بازع در محله  022ب کوی 

بازیع در محلیه    201ب کیوی   205خیابان بهزیستی حد یایل کیوی   -

 بهمن  22

  023خیابان گذر نامه حد یایل خیابان شهید معتمدی ب کوی  -

  002ب کوی  022بلوار شهید شیربدی حد یایل کوی  -

مدی حد یایل کیوی ششیم ب کیوی دهیم بازیع در      بلوار شهید مح -

 شهر  جوادیه 

 1931مأخذ: نگارندگان، 

یقر  در   3خیز سط  ابل با بزوا بز  کانون جرم 4ب جدبل شمار   2با اوجه به نقشه شمار  

یقر  در  2خیز سط  دبم با بزوا بز  هنتار در محدبد  میدان جلیلی زرار دارند  کانون جرم

متیری   04آیت اهلل یاضل طوسیی حید یاییل کیوی شیهید اکبیری ب کیوی         هنتار در بلوار

گلستان بازع در شهر  کیانشهر زرار دارد ب باحدهای دیگر از اهمیت کمتیری برخیوردار   

 باشند هستند ب با اعداد کم در سط  شهر پراکند  می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  GIS»  /  013»جغرافیایی شناسایی کانون های جرم خیز شهری با استفاده از سیستم اطالعات 

Page | 

122 

کرمانشاه با استفاده از های تمرکز بزه سرقت اموال عمومی در شهر  : محدوده کانون0نقشه 

 ای های موضوعی شبکهنقشه

 
 1931مأخذ: نگارندگان، 

های بزه سرقت اموال عمومی و دولتی در شهر کرمانشاه در : محدوده مهمترین کانون2جدول 

 ماهه پژوهش 10دوره 

 نام خیابان یا محدبد  زرار گیری کانون های بز  بضعیت نقشه موضوعی شبنه ایی ردیف

0 
 ابل:سط  

 یقر  در هنتار  3اعدا بزوا بز  
 محدبد  میدان جلیلی  -

2 
 سط  دبم:

 یقر  در هنتار 2اعدا بزوا بز  

بلوار آیت اهلل یاضل طوسی حد یایل کوی شهید اکبری ب کیوی   -

 متری گلستان بازع در شهر  کیانشهر  04

 

 1931مأخذ: نگارندگان، 

 گیری بحث و نتیجه

اجتماعی است که بزیوا آن سیاختارهای ازتصیادی ب اجتمیاعی      جرم، یک پدید  نامطلوب

شننی ب اجیابز  ای که رشد آن موجب اقویت ربحیه زانونسازد به گونهجامعه را متأثر می

گیذاری در  به حقوق مردم، اخالل در نقم ب امنیت عمومی ب کاهش انگیز  اوهید ب سیرمایه 

ار منفیی جیرم بیر عملنیرد جامعیه،      شود  با اوجیه بیه آثی   نزد عوامل خصویی ب عمومی می

هیای  خیز جیرایم بیا اسیتفاد  از ینیابری    های جرمبررسی ب شناسایی اهگوهای کلی ب کانون
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بسیار با اهمیت است اا بتوان از طرییق گسیترش میدل بدسیت آمید  در       GISنوین از جمله 

نمیودن جیرم،   بینیی  بینیی کیرد  بیا پییش    ای را پییش ، اافاق ایتادن جرم یا حادثیه GISمحیط 

اواند امامی منابع را به سرعت به منانی که جرم در آن اافیاق  سازمان مربوطه مثالً پلیس می

خواهد ایتاد ب یا شرایط انجام جرم را دارد، اعزام نماید،که از این طریق بتوان میزان جیرایم  

رزت از هیای سی  خییز بیز   های جیرم را کنترل ب کاهش داد  در این مطاهعه به شناسایی کانون

ب سرزت از اماکن دبهتی در شیهر کرمانشیا  طیی سیال     « کیف زاپی»منازل، سرزت به عنف 

یقر  جرایم ارانیابی میورد مطاهعیه     2122های این پژبهش، از پرداخته شد  بنابر یایته 0331

-های کییف ، سرزت از منازل بیشترین میزان ب بز 0331در محدبد  شهر کرمانشا  طی سال 

-های بعدی زرار دارند  این اعداد بز  سرزت نشیان میی  موال عمومی در رابهزاپی ب سرزت ا

یقیر  بیز  سیرزت از     03/232هزار نفر شهربند کرمانشاهی حدبد  011دهد، که به ازای هر 

های آمیاری  رخ داد  است  آزمون 0331زاپی ب سرزت از اموال دبهتی در سال منازل، کیف

متوسط در هر سه نوا بز  سرزت متمایل به مرکیز شیهر    انجام شد  نشان داد که، نقطه مرکز

های سرزت از منازل ب کیف زیاپی نزدییک   باشد در این میان مرکز متوسط بز کرمانشا  می

ی به هم  هستند ب سرزت اموال عمومی نسبت به دب بز  دیگر امایل به سمت شرق محیدبد  

هعه دارای کشیدگی کلی از سمت های مورد مطامورد بررسی دارد  بیضی انحراا معیار بز 

شمال شرزی به جنوب غربی است، محدبد  بیضی انحراا معیار بز  سرزت از منازل نسیبت  

ار است که نشان دهند  بیشترین پراکندگی این بز  در سط  ب اطیراا  به جرایم دیگر بسیع

به مرکز  باشد، محدبد  بیضی انحراا معیار بز  کیف زاپی امایل بیشتریشهر کرمانشا  می

شهر کرمانشا  دارد ب محدبد  بیضی انحراا معیار سرزت اموال عمیومی منطبیق بیر بخیش     

دهید،  متر نشیان میی   011ای با ابعاد های موضوعی شبنهباشد  نقشهشرزی شهر کرمانشا  می

خیز مربوط به بیز  سیرزت از منیازل    های جرمدر شهر کرمانشا  اعداد کانون 0331طی سال 

 30زیاپی حیدبد   خیز مربیوط بیه بیز  کییف    های جرمباشد  اعداد کانونون میکان 26حدبد 

خییز بیرای بیز  سیرزت امیوال عمیومی       کیانون جیرم   2کانون شناسایی شد همچنیین اعیداد   
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مطاهعا  نتایج احقیق کالنتری ب ززهباش نشان داد که در شهر زنجیان بیز     شناسایی گردید 

هیایی کیه از   سرزت از اماکن دبهتی در بخیش  سرزت از منازل در بیشتر محال  مسنونی ب

کاربری دبهتی بیشتری برخوردارند رخ داد ،  نتایج مطاهعا  سالمی ب همناران بیر امرکیز   

بز  سرزت در بخش مرکزی شهر بیرجند اأکید دارد، پیشگاهی یرد ب همنیاران در احقییق   

در شیهر کرمانشیا  طیی    خیز مرابط با مواد مخهای جرمارین کانونخود نشان دادند که مهم

در زسمت جنوب شرزی زرار دارد  نتایج مطاهعه حاضر مالیید سیایر مطاهعیا  در     0325سال 

خیز بز  سرزت از منازل در محال  مسینونی همیه سیط     های جرمکشور است یعنی کانون

شود ب خبر از پراکنیدگی ایین بیز  در کیل سیط  شیهر اسیت،  بیز          شهر کرمانشا  دید  می

هیای پرایراکم ب پرازدحیام ب بیز  سیرزت از امیاکن دبهتیی در        مرکز ب بخش زاپی درکیف

ایوان  های با کاربری اداری بیشتر رخ داد  است  از هحاظ ربش مورد استفاد  نییز میی  بخش

این مطاهعه را با مطاهعا  کالنتری ب همناران، میرکتوهی ب عبدی، هدایتی ب عباسی  مقایسه 

زابل طرد است  در  4ب  3، 2اضر در زاهب جدابل شمار  ح کاربردی پژبهشکرد  پیشنهاد 

هیای سیرزت در سیط  شیهر کرمانشیا       های جرم مربوط بیه بیز   این جدابل مهمترین کانون

گیردد، نییربی انتقیامی ب زضیایی در     انید  بنیابراین پیشینهاد میی    بندی شد شناسایی ب سط 

احی اجرا کنند  بیرای ایین نیواحی    هایی را در این نوراستای انجام ازداما  پیشگیرانه، طرد

گریتیه از نحیو  اوزییع    پیشنهادهای  یل را می اوان در حیوز  کیاری نییربی انتقیامی ب بیر     

زاپی ب بز  سرزت اموال عمومی در شهر کرمانشیا   های بز  سرزت از منازل، بز  کیفکانون

 ارائه نمود:

   شیود بیرای   نیز محسیوب میی  با اوجه به بایت مرکز شهر کرمانشا  که جزء بایت یرسود

 ایزایش میزان نقار ، به اختصاص نیرب ب امنانا  بیشتر به این نواحی نیاز است 

 های جرایم مشخپ شد  که میزنی باحدهای بیژ  انتقامی در کانوناستقرار ب گشت-

 اواند اعداد بزوا جرایم سرزت را به میزان در خور اوجهی کاهش دهد 
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 هیای   های نوین سیامانه ی پلیس بر پایه استفاد  بیشتر از ینابریهاابهویت بخشی به یعاهیت

خیز  ( بدین یور  که احلیل امامی جرایم بر مبنای نقاط جرمGISاطالعا  جرراییایی )

باشد ب اهیه نقشیه جیامع بزهنیاری     که از احقیقا  زیربنایی در رابطه با جرم ب منان می

دارد  این سیسیتم   یار ب پاسخگو نگه میکه مسئو ن را نسبت به رشد جرایم مختلف هوش

هیای بزهنیاری ب احلییل     ای، اهییه نقشیه   زابلیت بسیار بسیعی در جهت اهیه پایگیا  داد  

هیای بزیوا جیرم در آینید  ب ییا اخصییپ محیل ازامیت         اهگوهای جرم، شناسایی محیل 

 بزهنار برخوردار است 

 ز اا امنان کنترل مناسیب  خیهای جرمایزایش مراکز پلیس ب کالنتری در محدبد  کانون

های انتقامی را در این محدبد  ایزایش داد  ب به ابع آن با ایزایش کنترل انتقامی یریت

یابد  بنابراین منانییابی ب احیدام مراکیز انتقیامی در      بزهناری برای مجرمین کاهش می

 رسد  سط  شهر ضربری به نقر می
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Identifying the Urban Crime Hotspots Using Geographic Information       

System (GIS) (Case Study: the Offense of Theft in Kermanshah) 
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Abstract 

Background and objective: identifying thehotbeds of crime helps the police 

identify the contaminated sites in terms of the incidence of crime and make the best 

decision and response to control and reduce crime in these areas.The main objective 

of this study is to identify the center of theft offense in the city of Kermanshah using 

Geographic Information System «GIS». 

Method: the present study is of an applied research type and has been conducted in 

a descriptive-analytic and cross-sectional method using the comprehensive statistical 

tests including mean, standard deviation ellipse, of thematic mapsnetwork in the 

dimensions of 011 meters in GIS environment. This study addresses homes’ theft, 

and robbery in state and public places in Kermanshah city. The appropriate data for 

the theft offense were totally obtained using the recorded crimes in police stations 

(001-system) during 01 months between 1031/31100 until 0131/31101. 

Findings: the findings show that the committed crimes under the study are 

approximately 1112 items in which homes’ theft has the most percentage with 

213/28 and snatching bags with 063.68 and robbery in public places with 03018 are 

in succeeding ranks. 

Results: the results indicate that there are 16 hotbeds for homes’ theft offense in 

residential neighborhoods all across Kermanshah cityshowing the distribution of 

Offense in the city; the offense of bag snatching with /0 hotbeds is located in the 

center and crowded public places and the robbery from state places with 1 hotbeds is 

placed in administrative center and suburbs. 

Keywords:Hotbeds of crime, Theft, Comprehensive statistical tests, Thematic maps 

network, GIS, Kermanshah 
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Investigating the relationship between mass crime densitywith Foci crime 

approach and citizens' sense of security within the scale of urban 

neighborhoods 

(A case study of selected neighborhoods in District 4 Tehran city) 
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1
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2
 

Abstract 

Background and Purpose: Parallel to the development of the country's cities, 

especially large cities, today’s cities are facing with increasing incidence of 

social disorders such as crime and delinquency and this phenomenon is one of 

the most important factors threatening the security of the city and the citizens’ 

sense of security. “Among the scholars the relationship between crime and sense 

of security has been one of the challenging issues in recent decades.” Hence, the 

present study the investigation of the quantitative and qualitative relationship 

between the amount of crime occurrence with crime foci approach and the 

components of citizens’ sense of security in the neighborhood scale in the 

geographical area of  district . in the municipality of Tehran. 

Methodology: the aim of this study was based on the implicational approach 

and it was conducted in survey method based on the field and documentary 

studies. For data collection, by obtaining the crime’s locational data from law 

enforcement centers and using geographic information system (GIS) the 

identification of crime hotspots and also zoning and separating neighbors based 

on crime density were provided. Then, using the appropriate stratified sampling 

method, /2. questionnaires were distributed among the residents of selected 

high mass density and low mass density neighborhoods. The obtained data were 

analyzed using SPSS software.  

Findings and conclusion: the findings showed that in the quality scale there is 

considerable difference between the high mass density and low mass density 

neighborhoods. Regarding the significance level, which is less than alpha level 

of .10, with 118 of confidence, we could say that the relationship between these 

two variables is inversely strong. 

Keywords: 

Crime, Mass foci, Sense of security, Tehran municipality, District . 

 

                                                            
0 Assistant Professor and Faculty Member of Imam Hossein University 
1 MS in Geography, Imam Hossein University (Author): 

Email:mousavi1/2@yahoo.com 



 39بهار  ويژه نامه–شانزدهمسال -/   فصلنامه دانش انتظامی    292

Evaluation of Motivational Factors in Police Station Jobs in 

Shiraz 
JafarTorkzade, HosseinZolfaghari, Mohsen Sarvghad, Reza 

NaseriJahromi 

 
Abstract  

The present study tries to evaluate the motivational factors in police 

station jobs in Shiraz. 166 of the personnel of Shiraz police stations 

constituted the statistical population of the study. /10 were randomely 

selected to form the statistical sample. Questionnaire was used to 

collect the necessary data. The results of the T-test demonstrated that: 

0) The average of motivational factors in police station jobs was 

significantly higher than the adequate level. 

1) The highest motivational factors were among the heads of the 

police stations and the lowest ones were among shift personnel. 

/) The highest motivational factors were among personnel aged 

11-/1 and the lowest ones were among personnel aged .1-21. 

.) The highest motivational factors were among single personnel 

and the lowest ones were among married personnel. 

2) The highest motivational factors were among non-

commissioned officers and the lowest ones were among low ranking 

officers. 

6) The highest motivational factors were among personnel 

holding diploma and below-diploma degree and the lowest ones were 

among BA and higher than BA holders. 

7) The highest motivational factors were among personnel having 

less that 01 years of experience and the lowest ones were among 

personnel having more than 11 years of experience. 

 

Keywords: 

Motivation/ Job/ Motivational Factors/ Police Stations/ Police 
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Abstract 

Providing facilities and services for citizens in urban and environmental 

planning is fundamentally important. If it is the issue of human security, the 

delivery of services and facilities at the minimum possible time will be 

essential. Therefore, these days every citizen’s access to the needed 

resources should be done at the minimum time and cost. Based on this, the 

spatial-locational distribution of urban services and their correct positioning 

according to the different parameters in the planning are important. One of 

the important contributions in this area is the law enforcement centers’ 

services in cities; when crime and accidents occur, you should refer to the 

desired location in the minimum time that is possible. This study aimed to 

investigate the spatial-locational distribution of law enforcement centers in 

Birjand city considering the important indicators that make them; regarding 

geographic location of Birjand and also as the capital of the province, its 

investigation is important. This study is based on the implicational goal and 

in terms of its nature and method it is in the scope of analytic-descriptive 

study. The data collection is also based on field studies. First, the paired 

comparison was calculated for each criterion using Expert Choice software; 

then, after logging them into GIS, the paired comparisons were made 

between the criteria. The results showed that the measures of population 

density in the neighborhoods with the value of ./02 was the most important 

measure among the seven specified criteria in locating police stations in 

Birjand city and the measure of distance from the facilities and installations 

with the value of .1// was the least important one. The final map also 

indicates that the spatial distribution of police station centers in Birjand city 

is in pretty good conditions. The appropriate places close to passages and in 

accordance with other land uses are proposed. 

 

Keywords: Spatial-locational distribution, Law enforcement centers, Paired 

comparison, Geographic information system, Birjand 
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Investigating the effective factors on sectarian conflicts’ control by I.R.I 
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Abstract 

Mass conflicts are among the societal impairments that are arisen in various 

societies as a result of different causes such as economic diversity, cultural 

diversity, intensity of communication within the team, lack of 

communication outside the group, inequality, exclusion, etc. and in every 

society according to its available values they are considered as an irrational, 

incorrect and socially disruptive phenomenon and often a source of great 

human and material losses. Occurred in any form, the conflict would disrupt 

individuals’ life quality and social order. When stifle occurs in a mass, its 

negative consequences will be far more. The present study has been 

conducted in descriptive survey method in which the officials and 

practitioners’ opinions have been investigated and analyzed. The statistical 

population includes the judicial and law enforcement experts and authorities, 

personnel, members of cities and villages’ Islamic Council, members of 

provision council of the province and cities and also the influential 

individuals of the tribes, and the members of Dispute Resolution Councils 

that were 121 members among whom 011 members were selected as the 

sample of the study; the obtained findings are generalizable to the target 

population. The reliability of the questionnaire was obtained as 268 using 

Cronbach alpha coefficient, which shows a high reliability for the 

questionnaire. The findings show that the legal and formal mechanisms do 

not always have the efficacy in resolving sectarian disputes. In many cases 

tracking the issues in informal ways such as administering peace and 

reconciliation meetings, negotiating with tribal elders and influential 

individuals and so on were effective in ending the conflicts and tribal 

clashes. The results of the obtained findings is that conducting intelligence 

measures was another effective measure in tribal conflict control that helped 

the I.R.I Police commanders and authorities in conflict prevention and 

identifying the influential heads of the tribes and also identifying and 

controlling stimulus and problematic individuals that had the greatest role in 

the formation of the conflicts. 

 

Keywords: Control, Conflict, Tribe, Crisis management, Decision making 
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The Investigation of the Effect of the Administrative System Policy 

Announced by the Supreme Leader in the Development of Border 

Organizational Culture "the Process in the Accomplishment of the Iran 

Vision 1444
1
 Notified by the Supreme Leader" 

MasoudSoltani
2
 

Abstract 

Background and objective: the general policies of administrative system of the 

country have been notified by the supreme leader and these policies are moving 

towards fundamental change in economic, social, cultural, political, and security 

structures for the fulfillment 11-year prospect of Islamic Republic of Iran in the 

0.1. vision. Investigation and Evaluation of the administrative record in I.R.I 

Police confirms that the police often lack practical regulations for the 

implementation of the above measures. This study aimed to evaluate the impact 

of communicated policies of administrative system on the development of 

border organizational culture and to answer the question (Do the policies of 

administrative system have any effect on the development of the border 

organizational culture?). 

Method: this study has been conducted in descriptive-analytic method. The data 

collection instruments were library studies and questionnaires. The statistical 

population consists of all of 21 members of I.R.I central border guard managers 

and commanders in bachelor’s degrees and higher than rank 07. To collect the 

required data, two 16-item questionnaires have been used. The first 

questionnaire was related to the amount of attention and emphasis on running 

the policies of administrative system and the second questionnaire was related to 

the effectiveness of the administrative system policies in the organizational 

culture with the five-option Likert Scale. The data were analyzed using SPSS 

software. To assess the face and content validity and applicability of the 

questionnaire questions, topics and objectives of the study were confirmed by 

experts and the reliability of the questionnaire was also endorsed. 

Findings and results: the findings of the study indicate that: 

a) A comparison of the degree of emphasis on communicated policies and their 

final effect shows that the mean of the degree of emphasis on communicated 

policies is less than the degree of final effect of communicated policies. Also, 

individually, the rates of the degree of the emphasis on the administrative system 
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policies are less than that of the degree of the effect of administrative system 

policies. 

b) The communicated administrative system policies are effective in the I.R.I 

border guard organizational culture development and the main hypothesis is 

confirmed. 

c) The secondary research hypotheses (justice-based policy - the knowledge and 

skill-based policy - religion-based administration system policy – organization 

centrality of efficient administrative system policy – the centrality of the client 

(reverence) system policies – the centrality of development measures policy) are 

effective in I.R.I border guard organizational culture development. Therefore, 

the research secondary hypotheses are also confirmed. 

Keywords: Border guard organizational culture, Administrative system, General 

policies, Border guard 
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The Investigation of the Relationship between Urban Defenseless Areas 

and the Sense of Social Security among Citizens in Tehran 

Amir Rastegar Khaled, JafarMekaeli 

Abstract 

One of the contradictions of contemporary urban life is social disorders, 

anomalies, sense of fear and citizens’ insecurity. Some levels of urban 

insecurity are caused by the urban physical-locational condition and design. 

In order to study the characteristics of urban areas and their roles in the 

citizens’ sense of security, various notions of sociology, social psychology, 

and urban designing (street eyes monitoring, Jane Jacobs, cultural difference, 

Rapoport, defensible areas, Newman, Broken windows, Wilson, situational 

crime prevention, Clark, Ray Jeffrey and locational layout, Hillier) have 

been employed. Some of them emphasized on the effect of environment on 

behavior, that is, some locations structurally provide more opportunities for 

crime commitment and insecurity. 

This research is based on survey method using questionnaire as a research 

tool. The questionnaire examines the dimensions of security in the four 

components of sense of financial, mental, life, and chastity security using 12 

items. The statistical population in this study is Tehran that is divided into 

five northern, southern, eastern, western, and central urban areas. The 

questionnaires were distributed and responded in 17 urban areas (01 

defensible and 02 indefensible areas) in 2 selected regions among .11 

citizens of Tehran. The samples were selected using quota sampling method 

in the under-study areas based on the time admission of the interviewers. 

Tehran citizens’ sense of security in the safe and defensible areas is more 

than insecure and indefensible areas. The examination of the hypothesis of 

the relationship between urban areas and sense of security showed that there 

is a significant difference in terms of sense of security between the 

defensible and indefensible areas among citizens. Some areas are potentially 

open to social damages due to the physical and social factors and they 

provide a definite base to safety debugger activities and violence. 

Keywords: Sense of security, Urban areas, Physical and environmental 

designing, Fear of crime 
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